Joe Rubinstein, artista da Marvel Comics, vem à CCXP18
Alemão foi o arte-finalista da HQ The Infinity Gauntlet (Desafio Infinito), de 1991, considerada
uma das sagas mais importantes da Marvel Comics e que se liga ao novo Vingadores: Guerra
Infinita

A CCXP – Comic Con Experience, considerada a maior comic con do planeta após reunir um
público recorde de 227 mil pessoas em 2017, confirma a presença de Joe Rubinstein, artista
da Marvel Comics, na quinta edição do festival, que acontece de 06 a 09 de dezembro de
2018 no São Paulo Expo.
O quadrinista alemão, que virá pela primeira vez ao Brasil, é o artista e escritor mais presente
no Guia Oficial do Universo Marvel (The Official Handbook of Marvel Universe), pelo qual detém
um recorde mundial no Guinness Book.

Rubinstein também participou da criação da minissérie de Wolverine em quatro edições de
1982, em parceria com Chris Claremont e Frank Miller. Em 1991, ele foi arte-finalista de seis
edições de The Infinity Gauntlet (Desafio Infinito), dos autores Jim Starlin e George Pérez. A
saga é considerada uma das mais importantes do universo Marvel, pois mostra a evolução
do vilão Thanos, história que se relaciona agora com Vingadores: Guerra Infinita.

Entre 1993 e 1996, foi o arte-finalista do escritor e desenhista Dan Jurgens na revista
Superman, em histórias que marcaram o retorno do personagem ao Universo DC após a
conclusão da saga A Morte do Superman.

Ele estará no evento todos os dias e ficará no Artists' Alley, além de participar de
painéis especiais.
A CCXP – Comic Con Experience (www.ccxp.com.br), que reuniu 227 mil pessoas em 2017 e
reiterou o recorde de público em comic cons no mundo, terá sua quinta edição entre 6 e 9 de
dezembro de 2018 no São Paulo Expo. A edição comemorativa do festival de cultura pop
promete ser a maior da história. Os ingressos para quinta, sexta, sábado, domingo, pacote
de quatro dias, Full Experience, Unlock e Epic Experience estão à venda pelo site com preços
a partir de R$ 89,99. Para saber mais, acesse:
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
www.instagram.com/ccxpoficial/

Sobre a CCXP - Comic Con Experience
A CCXP - Comic Con Experience é um evento que já faz parte do calendário cultural do país. Se manteve em 2017
no posto de maior comic con do mundo após receber 227 mil pessoas em sua 4ª edição. Reúne fãs, artistas,
profissionais e empresas de cinema, TV, games, quadrinhos, cosplay, música, anime, RPG, ficção científica e
colecionáveis para conhecerem as últimas novidades dessas áreas em uma grande celebração do universo geek
e da cultura pop. A CCXP 2018, quinta edição do evento, acontece de 6 a 9 de dezembro no São Paulo Expo. O
evento é organizado pelo Omelete Group, Chiaroscuro Studios e PiziiToys.
acesse: www.ccxp.com.br.
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