CCXP Worlds anuncia três novos quadrinistas para
o Artists’ Valley
Pela primeira vez no festival, Tom King, Chloé Cruchaudet e Jeff
Smith participam de painéis na edição virtual da CCXP
São Paulo, 13 de outubro de 2020: A CCXP Worlds acaba de confirmar mais três artistas
dos quadrinhos para o Artists’ Valley. Tom King, Chloé Cruchaudet e Jeff Smith
participam pela primeira vez do festival, que este ano acontece de forma totalmente
virtual entre os dias 4 e 6 de dezembro. Os quadrinistas estarão em painéis e entrevistas
realizadas no palco do espaço e que serão divulgados em breve. Para outras
informações e o line-up já divulgado da CCXP Worlds acesse o site www.ccxp.com.br.
Um dos mais badalados autores de super-heróis da atualidade, o americano Tom
King é também um ex-oficial da CIA. O artista é conhecido por escrever ‘The
Vision’, para a Marvel Comics, e ‘The Sheriff of Babylon’, para o selo Vertigo da DC
Comics. King foi um dos responsáveis pela era ‘Rebirth’ do Batman, para a DC Comics, e
seu mais recente trabalho, Rorschach - personagem do universo de Watchmen, com
Jorge Fornés e Dave Stewart - acaba de chegar às lojas americanas. Para fazer download
das imagens de trabalhos do artista clique aqui.
Já Chloé Cruchaudet lançou sua primeira graphic novel solo, ‘Groenland Manhattan’,
pela Delcourte e foi vencedora do prêmio René Goscinnyem 2008 no Festival
Internacional de Angoulême. A artista participa da CCXP Worlds a partir de uma parceria
com a Editora Nemo e vai promover por aqui o lançamento da obra
‘Degenerado’. Cruchaudet é graduada em um curso de animação na Escola Gobelins de
Paris e tem como característica falar da natureza humana em momentos históricos. As
imagens das obras da arista estão disponíveis para download aqui.
O último confirmado, Jeff Smith está na lista dos mais vendidos do New York Times pela
série ‘Bones’, publicada em mais de 30 países e eleita pela Time Magazine um dos dez
melhores romances gráficos de todos os tempos. O autor, que participa do festival
graças a uma parceria com a editora Todavia, também assina outros quadrinhos
aclamados como ‘SHAZAM! The Monster Society of Evil’, ‘RASL’ e ‘Little Mouse
Gets Ready!’. Smith divide seu tempo entre as cidades de Columbus e Key West, nos
EUA, e, junto com sua esposa e sócia, Vijaya Iyer, trabalha no projeto ‘TUKI: 2 milhões
BCE’. Para ter acesso às imagens de divulgação dos trabalhos do artista clique aqui.
Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope
Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo
mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especial CCXP

Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fãs
do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp.com.br.
Serviço / Ingressos
FREE EXPERIENCE - Sem custo, com cadastro
•
•

Acesso à plataforma CCXP Worlds*
Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
a Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe**
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
**Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses
DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00
•
Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e
funcionalidades exclusivas*
•
Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
•
Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
•
Credencial digital da CCXP Worlds
•
Descontos em parceiros
•
Pré-venda CCXP21
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente
Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.
HOME EXPERIENCE - Valor: R$ R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete
•
Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e
funcionalidades exclusivas*
•
Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
•
Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
•
Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com
cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds
•
Descontos em parceiros
•
Credencial digital da CCXP Worlds
•
Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
EPIC EXPERIENCE - Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete
•

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e
funcionalidades exclusivas*

•
Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
•
Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
•
Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais
CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de
pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta
•
Descontos em parceiros
•
Credencial digital da CCXP Worlds
•
Pré-venda CCXP21
•
Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
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