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Mostra de Cosplay atrai 500 fãs da cultura japonesa, em 
Manaus 
Jovens foram caracterizados como seus personagens favoritos. 
Durante a Mostra foram recolhidos alimentos para as vítimas da cheia. 
Mônica DiasDo G1 AM 
Comente agora 

Pessoas de todas as idades vestiram-se com as roupas de 
seus personagens favoritos (Foto: Mônica Dias/ G1) 

Os fãs da cultura japonesa, ou otakus, de Manaus puderam desfilar seus trajes mais elaborados 

na 2ª edição da Mostra Cosplay Sesc. O evento aconteceu na tarde deste domingo (10), no Sesc 

da Rua Henrique Martins, localizado no Centro da cidade. De acordo com a organização, o 

evento reuniu cerca de 500 pessoas. 

Para quem não conhece o termo, 'cosplay' é uma atividade praticada por vários jovens fãs de 

animes, mangás, comics e videogames, que vestem-se com roupas de seus personagens favoritos 

para representá-los em eventos, e reuniões otakus e geeks. 
Felipe Oliveira já ficou em segundo lugar em concursos anteriores com a fantasia de Anakin Skywalker (Foto: 
Mônica Dias/ G1) 

Muitos acabam gastando muito dinheiro para deixar a caracterização o mais parecida possível. É 

o caso de Felipe Oliveira, de 16 anos, que gastou R$ 650 na confecção da roupa e R$250 com o 

sabre de luz para ficar parecido com o Anakin Skywalker, da saga Star Wars. 

"Eu tive que insistir um pouco para a minha mãe comprar tudo isso, mas no final valeu a pena. 

Ela ainda reclama do meu cabelo grande, mas deixa eu manter para a caracterização", contou o 

estudante, que já conquistou o segundo lugar no concurso do Anime Jungle Party do ano passado 

com a fantasia. 

Os namorados Luyendyk Cardoso e Gisele Maeda foram de Kuran Kaname, do 
anime Vampire Knight, e de Lolita. (Foto: Mônica Dias/ G1) 

Para os namorados Luyendyk Cardoso, de 20 anos, e Gisele Maeda, de 22, o evento é mais para 

a diversão. O casal namora há 5 meses e se conheceu em um curso de línguas, aprendendo 

japonês. "Eu vim de Kuran Kaname, do anime Vampire Knight, e ela veio de lolita. Adoramos 

esse tipo de evento, é bom para trocar ideias com fãs das mesmas coisas e até fazer novas 

amizades. Para nós dois, é um programa de casal muito divertido", disse o universitário. 
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Evento de cosplay acontece em 
Manaus neste fim-de-semana 
Série de oficinas vão marcar mostra de cosplay. 
Sesc do Centro de Manaus vai sediar o evento. 
Do G1 AM 
Comente agora 

Mostra Cosplay Sesc acontece neste domingo. 
(Foto: Krystine Carneiro/G1) 

Os fãs de cosplay em Manaus já tem programa definido para o próximo domingo, dia 10 de 

maio: nessa data, acontece a segunda edição da Mostra Cosplay Sesc. 

Programado para acontecer das 13hrs às 19hrs no Sesc da Rua Henrique Martins, localizada no 

Centro de Manaus, o evento vai promover concursos e oficinas de cosplay, dança, desenho e 

pintura, exibir filmes e documentários, além de ser palco para exposições de quadrinhos e 

demonstração de jogos de mesa. 

Uma das novidades da segunda edição será o concurso de Lolita Fashion, estilo de moda 

japonesa que resgata a aparência ingênua e elegante com a utilização de vestidos com saias 

rodadas em formato de sino, anáguas, rendas e decotes altos. 

No palco principal, no hall do SESC, haverá apresentações de grupos de Kpop, estilo de dança de 

rua coreana com influencia de hip hop, soul e música eletrônica. 
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