CCXP 22 anuncia a premiada quadrinista Aimée de Jongh
A autora de obras como ‘Táxi!’ e ‘Dias de Areia’, a artista holandesa vai
participar dos quatro dias de evento no Artists' Valley
A CCXP 22 confirma a presença de mais um

grande nome da história dos quadrinhos dentro
do Artists' Valley, Aimée de Jongh. Ela estará no
pavilhão do maior evento de cultura pop do
planeta durante os dias 01 e 04 de dezembro. A
artista holandesa é vencedora do Prix
Saint-Michel pela obra ‘The Return of the Honey
Buzzard’, e carrega na bagagem outras grandes
obras que fizeram sucesso recentemente no
Brasil como ‘A Obsolescência Programada dos
Nossos Sentimentos’ (Pipoca & Nanquim), ‘Táxi! –
Histórias Passageiras’ (Conrad) e ‘Dias de Areia’
(Nemo), que lhe rendeu uma indicação ao prêmio
Eisner em 2020.
Aimée fez seu primeiro trabalho de jornalismo gráfico depois de visitar os campos de
refugiados de Lesbos, na Grécia, em 2017. A viagem resultou na reportagem desenhada
‘Europe's Waiting Room’ e se tornou a inspiração para vários novos projetos. Além do
trabalho com quadrinhos, Aimée também construiu sua história na indústria da animação
com funções diferentes. Ela dirigiu o curta-metragem ‘Aurora’, criou storyboards para
‘Undone’ da Amazon Prime e animou uma série de 12 videoclipes para o talkshow holandes
‘De Wereld Draait Door’. Seu maior projeto de animação foi o chamado ‘Atrás dos
Telescópios’, um filme feito em conjunto com a harpista Lavinia Meijer e Arthur Antoine. Em
2021, Aimée criou seis curtas-metragens de animação para a nova exposição ‘Slavery’ do
Rijksmuseum, em Amsterdã, na Holanda.
O reconhecimento mais recente da indústria dos quadrinhos veio com a conquista do
Stripschapprijs 2022, um prêmio holandês que considera as conquistas ao longo da vida do
artista com trabalhos em quadrinhos. Seus romances gráficos também já receberam vários
outros prêmios internacionais, inclusive na França, Alemanha, Estados Unidos e Japão.

“A Aimée é um dos grandes nomes dos quadrinhos na atualidade, com várias obras
publicadas no Brasil apenas nos últimos meses. Queremos oferecer aos fãs a oportunidade
de encontrar essa artista e, àqueles que ainda não estão familiarizados com seu trabalho, a
oportunidade de descobrir porque Aimée coleciona fãs e prêmios no mundo dos
quadrinhos” diz Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador da programação de histórias em
quadrinhos no festival.

A lista de quadrinistas convidados da CCXP não para de crescer. Para ver a lista completa dos
artistas já confirmados basta acessar o site oficial - www.ccxp.com.br/artists-valley.

SERVIÇO CCXP22
Datas: de 1º a 4 de dezembro.
Local: São Paulo Expo
Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.
O QUE CADA CREDENCIAL OFERECE:
●

Diárias: Uma credencial colecionável (badge), acesso às atividades, auditórios, painéis,
participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP22 que estão sujeitos a lotação,
alteração ou cancelamento sem prévio aviso, não havendo garantia de entrada ou
participação. Esta credencial NÃO dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22, como
por exemplo fotos e autógrafos com os artistas. - SÁBADO ESGOTADO

●

4 Dias (01, 02, 03 e 04/12/2022): Esta credencial dá direito a participar da CCXP22 nos
quatro dias do festival. Esta credencial não dá acesso aos eventos pagos simultâneos à
CCXP22, como por exemplo fotos e autógrafos com os artistas. - ESGOTADO

●

EPIC EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do
festival. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral*. Entrada na Spoiler
Night**. Uma foto OU um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP***. Kit Epic
composto por uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial do festival, um pôster com
arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

●

FULL EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do
festival. Acesso à entrada VIP - 1h antes da abertura dos portões*. Entrada na Spoiler Night*.
Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder em todas as
atividades, incluindo as concorridas pré-estreias de filmes. Uma foto e um autógrafo com
quatro dos artistas convidados do festival**. Acesso ao estacionamento VIP sem custo
adicional. Quatro colecionáveis em escala 1:10 produzidos pela Iron Studios, feitos
exclusivamente para a CCXP. Acesso ao VIP lounge, com alimentação e serviço de concierge.
Sacola exclusiva do festival. Kit Full: uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial
autografado pelo artista do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e
um cordão. - ESGOTADO

●

UNLOCK : A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento
acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 das 8h às 18h. O pacote inclui palestras e
conteúdo de negócios. Apresentação dos dados da pesquisa Geek Power 2021. Café da
manhã e almoço inclusos nos dias do Unlock. Conteúdo das 08h às 18h. Happy Hour para
networking com diversos profissionais do mercado. Passeio guiado na montagem da CCXP22
na quarta-feira, dia 30/11/2022. Entrada na Spoiler Night**. Acesso aos quatro dias da
CCXP22. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias
de festival (de 1 a 4 de dezembro) *.

*Acesso antecipado para o festival pela entrada comum, não há preferência para entrada nos auditórios.
**Vamos abrir as portas da CCXP22 um dia antes para quem for Epic Experience, Full Experience, Unlock, convidados e
parceiros. A Spoiler Night acontecerá dia 30/11/2022, das 18h às 21h, no São Paulo Expo, neste dia não haverá
programação nos auditórios. Não existe entrada antecipada na Spoiler Night.
***Antes do início das vendas de fotos e autógrafos para o público geral, o adquirente deverá escolher pelo nosso site o
artista, dia e horário da atividade. Após a escolha, não é possível realizar a troca, em caso de cancelamento do artista
escolhido, poderá ser escolhido entre os demais convidados da CCXP. Todas as atividades são sujeitas a disponibilidade

Sobre a Omelete Company
Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, a Omelete Company utiliza seu site,
redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por
novidades dos mundos do cinema, séries de TV, games, música e histórias em quadrinhos, com
textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company as marcas Omelete, The
Enemy, CCXP, BIG Festival, Game XP e Gaules.
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