Disney anuncia sua participação na Comic Con
Experience 2018
Experiências de Disney, Disney•Pixar, Marvel Studios e Lucasfilm são os
destaques da área de 800m2
São Paulo, novembro de 2018 – Pelo quinto ano consecutivo, a Disney marca presença
no principal evento de cultura pop do Brasil, a CCXP 2018. Nesta edição, o espaço
abrigará diversos contêineres que irão proporcionar experiências dos novos filmes da
Disney, Disney•Pixar e Marvel Studios. A Lucasfilm terá uma área de Star Wars e a
Rádio Disney um espaço privilegiado.
No espaço dedicado à Disney, os fãs serão convidados a entrar no mundo da internet
com Ralph e Vanellope, do longa de animação da Walt Disney Animation Studios, WiFi
RALPH, e se divertir nos corredores iluminados como se estivessem dentro do filme,
que chega às telas do Brasil em 3 de janeiro de 2019. A nova aventura de DUMBO,
dirigida por Tim Burton, também ganhou uma área tematizada no local e irá
apresentar o protagonista dessa história inesquecível, na qual as diferenças são
celebradas e os sonhos ganham asas. Do longa live action ALADDIN, que traz Will
Smith como o Gênio e Guy Ritchie na direção, o público terá acesso à lâmpada e
poderá fazer suas escolhas com sabedoria.

TOY STORY 4, da Disney•Pixar, marcará presença apresentando a nova aventura de
Woody ao lado de seus velhos e novos amigos. Essa história irá mostrar ao cowboy
como o mundo pode ser grande para um brinquedo. Ao circular por esse espaço será
possível brincar num clássico parque de diversão e treinar as habilidades de pontaria.
Na área da Marvel Studios, o público verá de perto o figurino original da Capitã Marvel
utilizado nas filmagens, além da reprodução de cenários do filme para que os fãs
possam tirar fotos. CAPITÃ MARVEL, chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de março
de 2019. Uma parede muito especial coberta com imagens exclusivas, que neste ano
ilustram as credenciais da CCXP, celebram os 10 anos da Marvel Studios.
Lucasfilm trará uma experiência imersiva, com projeções de cenas exclusivas,
acompanhadas de uma trilha sonora emocionante, que levará o público a reviver os
grandes momentos da franquia Star Wars.
VIDRO, novo filme do diretor M. Night Shyamalan, que recentemente confirmou sua
participação na CCXP 2018, também marcará presença no evento. O novo filme traz as

narrativas de CORPO FECHADO, da Touchstone Pictures (2000), e de FRAGMENTADO,
da Universal (2016) num explosivo e inédito suspense de história em quadrinhos que
estreia no Brasil no dia 17 de janeiro de 2019. No estande haverá um cenário para
fotos, onde os fãs poderão escolher entre ser herói ou vilão.
Além disso, o pôster especial criado pelo artista brasileiro Rodrigo Bastos Didier,
também ficará exposto no local.
No sábado, dia 8 de dezembro, a Disney marcará presença em boa parte da
programação do auditório principal, com uma série de painéis, conteúdos e surpresas
especiais.
A Rádio Disney irá transmitir uma programação totalmente dedicada ao evento direto
do São Paulo Expo, em um estúdio ao vivo por onde passarão artistas e talentos
nacionais e internacionais.
Acompanhe todas novidades nas redes sociais:
WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS, DISNEY LIVE ACTION e PIXAR ANIMATION STUDIOS
Site: http://disney.com.br/filmes
Curta no Facebook: https://www.facebook.com/DisneyMoviesBrasil
Siga-nos no Twitter: @disneystudiosbr
MARVEL STUDIOS
Curta no Facebook: https://www.facebook.com/MarvelBR
Siga-nos no Twitter: @MarvelBR
LUCASFILM
Site: StarWars.com.br
Curta no Facebook: @StarWars.BR
Siga-nos no Twitter: @StarWarsBR
Siga-nos no Instagram: @StarWarsBR
Sobre Walt Disney Animation Studios
Combinando maestria artística e narrativa com tecnologia inovadora, The Walt Disney Animation Studios é um
estúdio de animação dirigido por cineastas e responsável pela criação de alguns dos filmes mais queridos já
produzidos. Localizado em Burbank, o WDAS continua desenvolvendo o seu rico legado de inovação e criatividade,
que se estende do primeiro longa-metragem totalmente animado, Branca de Neve e os Sete Anões em 1937, até o
vencedor do Oscar®- Frozen – Uma Aventura Congelante, o maior filme de animação de todos os tempos. Entre as
criações atemporais tem Cinderela, A Bela Adormecida, Mogli: O Menino Lobo, A Bela e a Fera, O Rei Leão,
Enrolados e o vencedor do Oscar® - Operação Big Hero.
Sobre Disney Live Action
Disney explorou novos mundos por meio da narrativa mágica a partir de seu primeiro filme de animação, A Ilha do
Tesouro, em 1950. Seja através das ondas do alto mar carregadas de piratas ou de uma misteriosa toca de coelho,
as colaborações da Disney com artistas e cineastas renomados produziram alguns dos mais bem-sucedidos filmes
de animação da história, incluindo os filmes Alice no País das Maravilhas, Os Piratas do Caribe, Malévola, O Livro da
Selva e A Bela e a Fera, de 2017.
Sobre Pixar Animation Studios
Pixar Animation Studios, Companhia subsidiária e de propriedade integral da The Walt Disney Company é um
Estúdio de cinema, vencedor do Oscar®, com capacidades técnicas e criativas na arte da animação por computador

de renome mundial. O Estúdio do norte da Califórnia criou alguns dos filmes animados mais bem-sucedidos e
queridos de todos os tempos, incluindo Toy Story, Monstros S.A., Carros, Os Incríveis, Ratatouille, WALL•E, Up, Toy
Story 3, Valente e Divertidamente.
Sobre Marvel Studios
Marvel Studios, uma divisão da Marvel Entertainment, produz filmes baseados no império de quadrinhos mais
emblemático do mundo. Com uma biblioteca de mais de 8 mil personagens, Marvel Studios cria franquias de filmes
de sucesso que,até o momento, incluem Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Thor, Capitão América: O Primeiro
Vingador, Os Vingadores, Homem de Fero 3, Thor: O Mundo Sombrio, Capitão América: O Soldado Invernal,
Guardiões da Galáxia, Vingadores: Era de Ultron, Homem-Formiga, Capitão América: Guerra Civil, Doutor Estranho,
Guardiões da Galáxia Vol. 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita
e Homem-Formiga e A Vespa. Marvel Entertainment éuma subsidiária integral da The Walt Disney Company.
Sobre Lucasfilm
A Lucasfilm Ltd., uma subsidiária integral da The Walt Disney Company, é líder mundial em produção de filmes,
televisão e entretenimento digital. Além da produção de filmes e televisão, as atividades da empresa incluem
efeitos visuais e pós-produção de áudio, animação digital de ponta, software de entretenimento interativo e o
gerenciamento das atividades globais de merchandising para suas propriedades de entretenimento, incluindo as
lendárias franquias de STAR WARS e INDIANA JONES. A Lucasfilm Ltd. é sediada no norte da Califórnia.
Sobre a CCXP
A CCXP reúne fãs, profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades do universo geek e da
cultura pop. Em 2018, o evento chega a sua quinta edição e vai comemorar os 80 anos do Superman com atividades
oficiais da DC Comics, que incluem painéis com artistas nacionais e internacionais. Maior evento de cultura pop do
planeta, em 2017 a CCXP recebeu 227 mil pessoas e abrigou o maior Artists’ Alley das Américas – com 515
ilustradores e quadrinistas de 15 países. O evento é realizado pela Omelete Company, Chiaroscuro Studios e
PiziiToys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.

Serviço CCXP
Data: De 06 a 09 de dezembro de 2018
Horários:
Quinta-feira (06 de dezembro) - 12h às 21h
Sexta-feira (07 de dezembro) - 12h às 21h
Sábado (08 de dezembro) - 11h às 21h
Domingo (09 de dezembro) - 11h às 20h
Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo – SP.
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
https://www.instagram.com/ccxpoficial
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