AUDITÓRIO CINEMARK
10:00-11:00
COLETIVA DE IMPRENSA
Um pouco da história de como a CCXP - Comic Con Experience 2015 foi concebida e um preview do

Bate-papo especial com uma das maiores autoridades dos quadrinhos mundiais, na abertura das

que o público pode esperar do maior evento de cultura pop da América Latina. Com Érico Borgo

Master Classes CCXP 2015, atividade com patrocínio da Spcine.

(Omelete), Ivan Costa (Chiaroscuro Studios), Marcelo Forlani (Omelete), Otávio Juliato (Omelete),
Pierre Mantovani (Omelete), Renan Pizii (PiziiToys, Iron Studios) e Renato Fabri (Omelete).

13h30-14h15
30 ANOS DE PEGADINHAS

14h00-15h15
Masterclass Mark Waid
Técnicas e dicas de criação de roteiro com o premiado escritor de O Reino do Amanhã, Flash,
Demolidor, Quarteto Fantástico e Vingadores entre outros clássicos dos quadrinhos.

apanhando e fazendo rir no Programa Silvio Santos e relembra histórias emocionantes e hilárias de

15h30-16h15
Star Wars além de George Lucas

seus 30 anos na proﬁssão.

Chris Taylor, autor de Como Star Wars Conquistou o Universo disseca o lado colaborativo da criação

14h30-15h15
Reza a Lenda

de George Lucas. Descubra como gênios da criação, marketing, efeitos especiais, roteiro e direção

A CCXP recebe a lenda viva das pegadinhas da TV, Ivo Holanda! Aos 80 anos, o ator continua
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AUDITÓRIO ULTRA
12h30-13h45
Masterclass Scott McCloud

transformaram um ﬁlme desacreditado em fenômeno.

Internet! O painel terá cenas inéditas, um bate-papo com o cineasta Homero Olivetto e outras

16h30-17h15
Hora de Morfar com Steve Cardenas

surpresas!

O ator e mestre em artes marciais Steve Cardenas fala sobre como foi interpretar Rocky DeSantos

15h30-16h15
VFX - A arte dos efeitos visuais nos ﬁlmes

na franquia Power Rangers na televisão e no cinema! É sua chance de conhecer um Power Ranger

Conheça o aguardado ﬁlme de ação brasileiro com Cauã Raymond e Sophie Charlotte que abalou a

Azul e Vermelho ao mesmo tempo.

década de experiência, o supervisor de efeitos Sheldon Stopsack da Moving Picture Company

17h30-18h15
Criando grandes vilões

(MPC) discute os desaﬁos técnicos e criativos do Groot em Guardiões da Galáxia e seu trabalho em

Timothy Zahn, autor da Trilogia de Thrawn de Star Wars, discute o que é necessário para criar um

Terminator: Genesis, no qual recriou o jovem Arnold Schwarzenegger em CGI.

grande vilão - e analisa alguns dos mais famosos da cultura pop.

A CCXP - Comic Con Experience recebe uma versão do festival de efeitos visuais VFX Rio! Com uma

16h30-17h15
DC Comics Oﬁcial

18h30-19h15
Colecionáveis DC Comics da Iron Studios - Da Ideia à prateleira

Dan DiDio, co-editor-chefe da DC Comics lidera um imperdível bate-papo com criadores da editora.

A equipe da Iron Studios se junta à Warner Brasil e ao quadrinista Ivan Reis, da Chiaroscuro

Em pauta, os lançamentos e o futuro da casa de Batman, Superman e Mulher-Maravilha!

Studios, para falar da criação da linha de estátuas DC Comics Art Scale e convidam o público deste

17h30-18h15
Sony Pictures

painel especial a participar ao vivo da criação de uma das peças da Série 2.

Prepare-se para conhecer os lançamentos do estúdio para 2016... e muitas surpresas!

18h30-19h15
VFX - Criando Call of Duty: Black Ops III e Guitar Hero Live
Mike Sanders, diretor visual sênior do Central Studios da Activision, revela o processo criativo por
trás de duas das séries de maior sucesso da história dos videogames e discute seus trabalhos
anteriores, que incluem passagens pela Industrial Light and Magic e colaborações com Lucasﬁlm,
Pixar e Imagineering.

19h30-20h15
Os Molambolengos chegaram!
Evangeline Lilly, atriz famosa por Lost, O Hobbit e Homem-Formiga, lança no Brasil seu primeiro
livro infantil, Os Molambolengos! Conheça o fascinante mundo criado por essa carismática artista,
em sua primeira visita ao Brasil!

19h30-20h15
The Brave and the Bold - 75 anos do Flash e Lanterna Verde
Venha celebrar o aniversário de 75 anos desse icônicos personagens da DC Comics em um painel
especial com a presença de Mark Waid, Ivan Reis e outros convidados.
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AUDITÓRIO PRIME
12h30-13h15
Social Comics
Conheça o Social Comics, a "Netflix dos Quadrinhos", o primeiro sistema de
HQ's por assinatura do Brasil! No painel, com convidados especiais, serão
reveladas grandes títulos para a plataforma e várias novidades.
13h30-14h15
A Califórnia de Marina Person
No dia do lançamento de seu primeiro longa de ﬁcção, a cineasta Marina
Person, que inﬂuenciou uma geração como VJ da MTV, apresenta cenas e
discute o ﬁlme Califórnia na CCXP!
14h30-15h15
Zoom: Atravessando barreiras
Pedro Morelli apresenta Zoom, longa da O2 Filmes que mistura live-action e
animação, estrelado por Mariana Ximenes, Gael Garcia Bernal, Allison Pill e
Jason Priestley.
15h30-16h15
Representação de gênero na cultura pop
Uma discussão sobre os estereótipos, a diversidade de gênero e modo como
eles são abordados dentro do universo nerd. Bate-papo com Ana Luiza Koehler,
Luis Carlos Oliveira Souza, Cecihoney e Jarid Arraes.
16h30-17h15
Universos da Ficção Cientíﬁca
Os editores da Aleph Adriano Fromer e Daniel Lameira fazem um apanhado
histórico da ﬁcção cientíﬁca, com as eras e os potenciais do gênero.
17h30-18h15
A Lenda do Herói
Queridos na Internet, os humoristas e músicos Marcos e Matheus Castro
lançam oﬁcialmente seu aguardado jogo A Lenda do Herói na CCXP.
18h30-19h45
Painel Spcine - Historietas Assombradas, Zica e os camaleões e Os under-undergrounds
Saiba mais sobre essas animações brasileiras, seus personagens e o que vem
por aí. Encontro com os criadores Victor Hugo Borges - Glaz, Ari Nicolosi,
Fernando Alonso e Nelson Botter.
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AUDITÓRIO CINEMARK
10h30-11h15
"E meu machado!" - Uma manhã com John Rhys-Davies
Com mais de 240 créditos no cinema e televisã0, o britânico John Rhys-Davies
chega à CCXP para encontrar-se com os fãs brasileiros e relembrar pontos altos
de sua carreira, como Indiana Jones (em que viveu o Salah) e o Gimli de O
Senhor dos Anéis!
11h30-12h15
Universal Pictures
O estúdio faz sua estreia na CCXP trazendo informações sobre Warcraft - O
Primeiro Encontro de Dois Mundos, adaptação para as telas do game da
Blizzard. Além disso, um bate papo com os produtores e cenas do elogiado
terror A Bruxa!
12h30-13h15
Umbrella Academy - Painel do Apocalipse
O roteirista Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, e o ilustrador Gabriel Bá juntam-se em um encontro inédito no Brasil para falar com os fãs
da elogiada HQ Umbrella Academy - publicada no Brasil pela Devir.
13h30-14h15
All-New All-Diﬀerent Marvel Comics
O caça-talentos da Marvel Comics lidera o painel oﬁcial da editora na CCXP, com
a participação especial de vários quadrinista surpresa! Quer saber o que está
acontecendo na fase "All-New All-Diﬀerent"? Este é o lugar pra você!
14h30-15h15
Fox Animation
O brasileiro Carlos Saldanha, sócio do Blue Sky Studios, recebe no palco da CCXP
o diretor de Peanuts, O Filme, Steve Martino, para uma conversa sobre Snoopy,
Charlie Brown e cia! Além disso, o ator Lucio Mauro Filho traz novidades sobre
Kung Fu Panda 3.
15h30-16h15
Fox Studios
A Fox traz aos fãs conteúdo inédito de seus grandes ﬁlmes para 2016. Entre
eles, o aguardado O Regresso, de Alejandro González Iñárritu, e as novas
adaptações da Marvel, Deadpool e X-Men Apocalypse!
16h30-17h15
Tributo a Frank Miller
Um dos maiores quadrinistas de todos os tempos e uma das lendas vivas das
HQs vem ao Brasil pela primeira vez para discutir sua obra e inﬂuência em um
painel que promete ser épico!

17h30-18h15
Tributo a Jim Lee
Ele revolucionou os X-Men, foi um dos criadores da Image Comics, foi o artista
de uma das histórias mais importantes do Batman nas últimas décadas e seu
estilo inﬂuenciou gerações. Saiba mais sobre a vida e carreira de Jim Lee neste
painel especial.
18h30-20h15
Netflix Originals
A Netflix apresenta no palco da CCXP duas de suas aclamadas séries originais.
Os atores Aml Ameen, Jamie Clayton e Alfonso Herrera discutem Sense8, de
Andy e Lana Wachowski. Depois, Kristen Ritter e o favorito dos fãs David
Tennant apresentam Jessica Jones, baseada nos quadrinhos da Marvel, entre
outras surpresas...
AUDITÓRIO ULTRA
10h30-11h45
Masterclass John Totleben
O artista e arte-ﬁnalista dos clássicos Monstro do Pântano e Miracleman em
uma masterclass sobre seu processo e técnicas de trabalho.
12h00-13h15
Masterclass Ivan Reis
Um dos principais artistas em atividade no mercado americano de quadrinhos
reconhecido por sua narrativa dinâmica e vibrante fala sobre seu processo de
trabalho e compartilha suas dicas e técnicas com o público.
13h30-14h45
O Homem Que Roteirizava: Jorge Furtado
O vencedor do Emmy Jorge Furtado apresenta uma jornada pelo papel do
roteirista no universo de séries para televisão!
15h00-15h45
Spotlight Kevin Maguire
Bwahahaha! O mestre das expressões faciais que ajudou a revitalizar a Liga da
Justiça na década de 80 fala sobre sua carreira e seus projetos.
16h00-16h45
A Invasão dos Jogos de Tabuleiro no Brasil e no Mundo
Os convidados internacionais Eric M. Lang (A Guerra dos Tronos: Card Game),
John Kovalic (Dork Tower) e David Preti (Galápagos) num bate-papo sobre o
mundo maravilhoso dos jogos de tabuleiro.
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AUDITÓRIO ULTRA
17h00-17h45
Maurício de Sousa - 80 Anos
O criador da Turma da Mônica retorna ao palco principal da CCXP - Comic Con
Experience para uma celebração de suas oito décadas de vida.
18h00-18h45
Spotlight David & Meredith Finch
Conheça a carreira de David Finch, artista responsável pelos desenhos de HQs
como Vilania Eterna, Batman: The Dark Knight, Vingadores, Ultimate X-Men e
Hulk, atualmente à frente do título da Mulher-Maravilha em histórias escritas
por sua esposa Meredith Finch, também presente neste painel especial.
19h00-19h45
Como Star Wars Conquistou o Universo
O autor da mais inﬂuente obra do Universo Extendido de Star Wars, Timothy
Zahn retorna à CCXP para debater com Chris Taylor, escritor do livro Como Star
Wars Conquistou o Universo, o impacto cultural, social e político da saga de
George Lucas!
20h00-21h15
TOEI Animation apresenta: Cavaleiros do Zodíaco - Soul of Gold
A TOEI Animation traz para a CCXP o produtor de Os Cavaleiros do Zodiaco:
Soul of Gold e One Piece, Satoshi Teramoto! O japonês, que atualmente
trabalha na animação de World Trigger, exibirá o primeiro episódio de Soul of
Gold com a inédita dublagem brasileira e conversará com os fãs.

AUDITÓRIO PRIME
13h00-13h45
Os bastidores de Aurora
Conheça mais sobre a produção de Aurora, história em quadrinhos escrita pelo
ator e roteirista Felipe Folgosi.
14h00-14h45
Representação Étnica na Cultura Pop
Como a inclusão de minorias étnicas acontece, os estereótipos e os benefícios
dessa diversidade. Bate-papo com Bruno Trindade, Jarid Arraes, Ana Cardoso e
Ricardo Tokutomo.
15h00-16h15
Painel Spcine - Tromba Trem, Show da Luna e Peixonauta
Conheça mais sobre essas animações brasileiras num bate papo com os
criadores Zé Brandão, Celia Catunda e Kiko Mistroigo.
16h30-18h15
Fabricando Quadrinhos
Cinco quadrinistas num bate-papo sobre a concepção, a produção e a
distribuição dentro do mercado brasileiro. Com Cris Peter, Fernanda Nia, Ana
Carolina Recalde Gomes, Ursula Dorada, Montserrat.
18h30-19h45
Painel Spcine - Irmão do Jorel, Osmar a primeira fatia do pão de forma e Rai
Sossaith
Conheça os criadores Juliano Enrico, Ale McHaddo, Jonas Brandão e Thomas
Larson neste bate-papo especial.
20h00-21h15
Furiosas - Mulheres que chutam bundas!
Vamos celebrar e discutir as diversas representações femininas positivas que a
cultura pop ganhou nos últimos anos. Com Kelly Cristina Nascimento, Flávia
Gasi, Gabriela de Sousa Borges, Rebeca Puig e Jessica Tauane.
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AUDITÓRIO CINEMARK
10h15-11h00
Misha Collins - Painel Especial I
O anjo Castiel de Supernatural encontra seus fãs no primeiro de uma série de
dois painéis especiais, 100% dedicado aos Hunters! Nele, o divertido e
carismático ator contará histórias de bastidores e de sua carreira. ATENÇÃO: O
auditório será esvaziado ao ﬁnal deste painel para a preparação do espaço para
as apresentações posteriores.
11h00-12h00
Auditório fechado
12h00-13h45
Pré-estreia exclusiva: O Bom Dinossauro
O público da CCXP tem a oportunidade de assistir à primeira exibição no Brasil
do novo ﬁlme da Pixar, O Bom Dinossauro, que estreia dia 7 de janeiro nos
cinemas.
14h00-14h45
Pixar apresenta: O Bom Dinossauro
A Pixar retorna à CCXP trazendo o diretor Peter Sohn e a produtora Denise
Ream para falar com os fãs sobre os bastidores e curiosidades de O Bom
Dinossauro. Completando o time, o painel também contará com a presença do
trio de humoristas paulistanos, Os Barbixas, que dá voz aos Raptores Bubbha,
Melvin e Earl na versão nacional do ﬁlme.
15h00-15h45
Zootopia - Essa Cidade é o Bicho
Prepare-se para muita diversão com o painel de Zootopia, que estreia em 18 de
fevereiro de 2016. A apresentação contará com a presença dos atores Monica
Iozzi e Rodrigo Lombardi, vozes dos protagonistas da animação da Disney na
versão brasileira.
16h00-16h45
Capitão América: Guerra Civil
A Marvel apresenta na CCXP um raríssimo contato prévio com seus super-heróis
favoritos em ação! Apresentado pelos diretores Anthony e Joe Russo, em sua
primeira visita ao Brasil, o ﬁlme marca o início da aguardada fase 3 do Universo
Cinematográﬁco Marvel.
17h00-17h45
Star Wars: O Despertar da Força
Uma viagem exclusiva por trás das câmeras do ﬁlme mais aguardado do ano,
Star Wars: O Despertar da Força, com o produtor Bryan Burk que trabalhou ao
lado do diretor J.J. Abrams no novo episódio da saga, na premiada série Lost e
no ﬁlme Além da Escuridão - Star Trek.

18h00-18h45
Evangeline Lilly - De Lost a Homem-Formiga
A atriz Evangeline Lilly relembra histórias da série Lost e seus grandes ﬁlmes,
como a trilogia O Hobbit, em que viveu a elfa Tauriel, a entrada no universo
Marvel em Homem-Formiga e o futuro como a super-heroína Vespa.
19h00-19h45
Supermax
Apresentação ao grande público de uma das grandes apostas da TV Globo para
2016: a série Supermax, uma mistura ousada de aventura, suspense, reality e
drama como nunca vista antes na TV aberta brasileira.
20h00-20h45
Nostalgia: TV Pirata
Uma celebração com convidados especiais e muitas surpresas de um dos
programas mais antológicos da história da televisão brasileira! É imperdível,
Barbooooosa!
AUDITÓRIO ULTRA
10h30-11h45
Masterclass Lilian Mitsunaga
A lendária letrista de todos os clássicos dos quadrinhos americanos publicados
pela editora Abril numa masterclass sobre a arte de letreirar HQs.
12h00-12h45
Masterclass Esad Ribic
O artista responsável pela arte deslumbrante de títulos como Secret Wars,
Thor, Namor e Surﬁsta Prateado fala sobre sua técnica de pintura.
13h30-14h45
Masterclass Marcelo Maiolo
Truques e dicas de colorização (e muito bom humor) na masterclass com o
colorista responsável por títulos como Old Man Logan, Green Lantern Corps e
Green Arrow!
15h00-15h45
Cartoon Network
O Cartoon Network traz para a CCXP Agustín Ferrando Trenchi e Fernanda
Montoro, os criadores de Outra Semana no Cartoon. O novo programa do
canal, sucesso tambem no YouTube, reúne os principais acontecimentos dos
personagens durante a semana.
16h00-16h45
Spotlight Mike McKone
A carreira e novos projetos do artista britânico responsável pela arte em títulos
da Marvel Comics como Justiceiro: Zona de Guerra e Academia dos Vingadores,
e por sua atuação na DC Comics, nos títulos Liga da Justiça da América e
Lanterna Verde, entre muitos outros trabalhos.
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17h00-17h45
Spotlight Hiro Kiyohara
Um bate-papo com o artista japonês conhecido principalmente por seu
trabalho como desenhista do mangá Another, lançado no Brasil pela Editora
JBC.
18h00-18h45
As crônicas de Anna Popplewell
A atriz britânica que viveu a Susana Pevensie nos ﬁlmes de As Crônicas de
Nárnia e agora faz sucesso na série Reign vem à CCXP como convidada da
Daydream Eventos para encontrar-se com os fãs e comentar grandes momentos de sua carreira.
19h00-19h45
"E meu machado!" - Uma noite com John Rhys-Davies
Última chance para ver o britânico John Rhys-Davies na CCXP! O ator encontra
os fãs brasileiros e relembra pontos altos de sua carreira, como Indiana Jones
(em que viveu o Salah) e como foi interpretar o Gimli de O Senhor dos Anéis!
20h00-20h45
Hora de Morfar com Steve Cardenas
Segundo painel com o ator e mestre em artes marciais Steve Cardenas. Saiba
como foi interpretar Rocky DeSantos na franquia Power Rangers na televisão e
no cinema! É sua chance de conhecer um Power Ranger Azul e Vermelho ao
mesmo tempo.
AUDITÓRIO PRIME
10h30-11h15
Spotlight Mike Deodato Jr
Conheça mais sobre a carreira e projetos de um dos primeiros artista brasileiros
a ganhar destaque no mercado americano de quadrinhos e ainda hoje um dos
principais nomes da Marvel Comics, que já assinou a arte em títulos como Hulk,
Vingadores, Elektra e Mulher-Maravilha.
11h30-12h15
Diversidade e cultura pop
Federico Devito, Pedro HMC (Põe na Roda), Marina Burini (Pop Don't Preach),
João Monteiro (Tupiniqueens), Talles Rodrigues (Mayara & Annabelle), Raphaela Laet (Queen Bee) e Lucas Rossi, o Luba, discutirão como os LGBTI, mulheres e
minorias são representados no mundo do entretenimento e a importância de
sua presença no mainstream.
12h30-13h15
Literatura Marvel - Dos desenhos às letras

O processo de adaptação de obras famosas dos quadrinhos Marvel para
versões em prosa num painel com a Novo Século e o desenhista Will Conrad.
13h30-14h15
Mangá no Brasil
A invasão do mangá no Brasil e suas ramiﬁcações. Como as editoras nacionais
lidam come este fenômeno, a reação do público e qual o papel do autor
brasileiro de mangás no meio disso tudo.
14h30-15h15
Dublagem: Adeus "Tiras e Traseiros"
Wendel Bezerra (Bob Esponja, Goku, Cake Boss), Ulisses Bezerra (Cavaleiros do
Zodíaco), Mauro Ramos (Shrek), Márcio Araújo (Homem-Formiga) e Mabel
Cézar (Princesa Leia) vão explicar como funciona a dublagem no Brasil, dividindo com o público curiosidades desse universo curioso e controverso.
15h30-16h15
O quem vem por aí na Panini Comics
Conheça as últimas novidades e os próximos lançamentos da maior editora de
quadrinhos do país. Vem muitas surpresas por aí!
16h30-17h15
RPG no Brasil - Passado, presente e futuro
Um panorama da cena RPGística brasileira por quem estava lá. As diﬁculdades
iniciais e as transformações de um mercado que se mantém ﬁrme há mais de
20 anos. O papel dos independentes e os caminhos para o futuro do hobby.
17h30-18h15
Armandinho - Bate papo com Alexandre Beck
Conheça o criador de um dos personagens mais famosos da internet brasileira
neste painel especial com o cartunista Alexandre Beck.
18h30-19h15
Concerto Desenhado: Leilão de arte beneﬁcente
Leilão das artes inspiradas em trilhas sonoras clássicas, criadas por Cristina
Eiko, Davi Calil, Ivan Reis e Rafael Albuquerque durante o Concerto Desenhado
realizado em 2 de dezembro de 2015. O valor arrecadado será doado à instituição Nosso Sonho de habilitação e reabilitação de pessoas com deﬁciência
(www.nossosonho.org.br)
19h30-20h00
Auditório fechado
20h00-20h45
Anna Poplewell de perto - Painel 1
Tenha uma experiência mais pessoal com Anna Popplewell em um painel
exclusivo, para apenas 200 pessoas. Só para fãs! Ingressos à venda na bilheteria
da área de Fotos e Autógrafos.
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10h15-11h00
Misha Collins - Painel Especial II
O anjo Castiel de Supernatural encontra seus fãs no último painel especial,
100% dedicado aos Hunters! Nele, o divertido e carismático ator contará
histórias de bastidores e de sua carreira. ATENÇÃO: O auditório será esvaziado
depois deste painel para a preparação para as apresentações posterioras.
11h00-11h30
Auditório fechado
11h30-12h15
Batman vs. Superman - A Origem da Justiça
Um dos ﬁlmes de super-heróis mais aguardados de todos os tempos se
aproxima! Para marcar o encontro de Batman, Superman e Mulher-Maravilha,
o responsável pela criação dos uniformes do trio, Michael Wilkinson, chega à
CCXP para revelar os bastidores dessa produção!
12h30-14h45
Pré-estreia exclusiva: Creed - Nascido Para Lutar
A CCXP recebe a primeira exibição no Brasil de Creed - Nascido Para Lutar, ﬁlme
derivado da franquia Rocky! Nele, Rocky Balboa (Sylvester Stallone) se torna o
mentor de Adonis Johnson (Michael B. Jordan), o ﬁlho de seu antigo rival,
Apollo Creed! A estreia no Brasil acontece em 18 de fevereiro.
15h00-15h45
Warner Bros. Pictures
Além de Batman vs Superman e Creed, A Warner Bros. mostra seus lançamentos e grandes novidades para 2016.
16h00-16h45
DKIII - The Master Race / O Cavaleiro das Trevas III
As principais mentes por trás de O Cavaleiro das Trevas III, Frank Miller e Jim
Lee, comentam a segunda continuação do clássico Batman - O Cavaleiro das
Trevas... entre outras surpresas!
17h00
Netflix: The Ridiculous 6
Os atores Adam Sandler, Taylor Lautner, Terry Crews e Jorge Garcia desembarcam na CCXP para contar tudo sobre The Ridiculous 6. A comédia, primeira de
Sandler criada exclusivamente para a Netflix, estreia no serviço em 11 de
dezembro.

AUDITÓRIO ULTRA
10h30-11h45
Masterclass Jae Lee
O autor de algumas das capas de HQs mais memoráveis dos últimos anos conta
os segredos para criar uma arte de capa matadora!
12h00-12h45
Um papo maluquinho com o Ziraldo
Ziraldo vem à CCXP apresentar o novo desenho animado do Menino Maluquinho produzida pela Oca Filmes. Imperdível para crianças de todas as idades.
13h00-14h15
Masterclass Rickey Purdin
O responsável pela área de gestão de talentos da Marvel Comics conta sobre o
processo de trabalho de um editor e dá todas as dicas de como trabalhar para
a Casa das Ideias.
14h30-15h15
Workshop de maquiagem com Emily Anderson
Proﬁssional de maquiagem de Hollywood que já atuou em ﬁlmes como Capitão
América - O Soldado Invernal, Emily Anderson revela as técnicas de seu
assombroso trabalho com pintura corporal!
15h30-16h15
Workshop de cosplay com Lady Lemon
A argentina Lilia Lemoine, conhecida como a cosplayer Lady Lemon, explica os
segredos de um bom cosplay e discute a fabricação de alguns de seus ﬁgurinos
mais famosos.
16h30-17h15
Guardiões da Galáxia - O desenho
Assista em primeira mão ao aguardado novo desenho dos Guardiões da
Galáxia e veja Senhor das Estrelas, Gamora, Groot, Drax e Rocky Raccoon como
você nunca viu antes!
17h30-18h15
Quadrinhos autorais sem fronteiras
Rafael Albuquerque, Gustavo Duarte, Fábio Moon e Gabriel Bá fazem seu já
tradicional bate-papo sobre o quadrinho nacional independente do Brasil para
o mundo.
18h30-19h15
O tempo dos sonhos
Quanto tempo é preciso esperar até seu sonho se realizar? Gerard Way e
Gabriel Bá discutem como é lidar com a frustração de querer algo e não ter...
sem desistir e esperar a sua vez. Como foram as jornadas desses artistas hoje
conceituados, mas que começaram como qualquer pessoa.

AGENDA DOMINGO 06/12

AUDITÓRIO PRIME
10h30-11h15
Espadachim de Carvão - A Ópera Rock
O autor Aﬀonso Solano, junto com a banda Marmor, liderada por Marcelo
Moreira, revelam tudo sobre a ópera rock baseada no mundo do Espadachim
de Carvão que estão produzindo.
11h30-12h15
Piologos Games
Tem um novo jogo dos Irmãos Piologo saindo do forno... e os enlouquecidos
Ricardo e Rodrigo retornam à CCXP para tocar o terror.
12h30-13h15
Mulheres na cultura pop
Meredith Finch, Erica Awano, Lady Lemon, Cris Peter e outras convidadas
discutem esse importante momento de transição do papel das mulheres na
cultura pop.
13h30-14h15
Editores reunidos!
Editores das principais casas editorais de quadrinhos do Brasil falam dos
desaﬁos e bastidores desse mercado.
14h30-15h15
O futuro do cinema
Quadrinhos, narrativa, personagens, realidade virtual e o futuro do cinema
num painel com Silenn Thomas, produtora de 300 e Sin City. Imperdível.
15h30-16h15
Coletivos de quadrinhos
Eles estão cada vez mais presentes no cenário brasileiro de quadrinhos e isso é
ótimo! Um bate-papo com integrantes dos principais coletivos de quadrinhos
do país sobre os desaﬁos e oportunidades do trabalho com outros quadrinistas.
16h30-17h15
Webcomics
Nosso tradicional painel sobre webcomics com a participação de vários
expoentes dessa área.
17h30-18h30
Auditório fechado
18h30-19h15
Anna Poplewell de perto - Painel 2
Tenha uma experiência mais pessoal com Anna Popplewell em um painel
exclusivo, para apenas 200 pessoas. Só para fãs! Ingressos à venda na bilheteria da área de fotos e autógrafos.

