CCXP anuncia programação especial dos 80 anos do Batman
Fãs do Homem-Morcego poderão ver de perto artistas que
ajudaram a dar vida ao personagem em masterclasses e painéis
São Paulo, 16 de agosto de 2019 – Após uma semana repleta de bat-anúncios, a CCXP
divulga atividades especiais que fazem parte das comemorações oficiais pelos 80 anos
do Batman. Em sua sexta edição, o maior festival de cultura pop do planeta vai receber
nove quadrinistas que ajudaram a construir a história do Homem-Morcego. Neal
Adams, Frank Miller, Jöelle Jones, John Romita Jr, Frank Quitely, Eduardo Risso, Alex
Maleev, Lee Bermejo e Keith Giffen participam de painéis e masterclasses ao longo dos
quatro dias do evento, que acontece entre 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo.
As dez primeiras atividades divulgadas prometem agradar fãs de todos os tipos. Quem
quiser aprimorar sua técnica e entender um pouco mais sobre o processo de trabalho
dos quadrinistas, poderá participar de aulas com grandes nomes do mercado mundial:
Keith Giffen (roteiro), Alex Maleev (capa), Jöelle Jones (arte e roteiro), Eduardo Risso
(narrativa gráfica) e Lee Bermejo (Design de personagens). Já os que preferem ouvir
histórias, curiosidades e debater o futuro do personagem, não podem perder painéis
como “Especial Batman 80 Anos” e “Batman 80 Anos - A celebração”.
A lista dos painéis e masterclasses com suas respectivas datas segue abaixo. Já os
horários e auditórios serão informados em breve, assim como os detalhes sobre as
sessões de fotos e autógrafos. Uma página especial no site da CCXP reúne toda
programação das comemorações oficiais pelo aniversário do Homem-Morcego. Para
saber o que já foi divulgado acesse: www.ccxp.com.br/batman80anos.

QUINTA-FEIRA (5/12)
• Especial Batman 80 Anos
Grandes nomes ligados ao universo do Homem-Morcego sobem ao palco para um
bate-papo especial que dá início às comemorações dos 80 anos desse icônico
personagem!
- Convidados: Neal Adams, Frank Quitely, Jöelle Jones, Eduardo Risso, John Romita Jr,
Alex Maleev e Lee Bermejo
• Spotlight - Frank Quitely
O artista de Batman e Robin fala sobre trabalho e seus novos projetos.
- Convidados: Frank Quitely
•

Masterclass - Roteiro

Keith Giffen, que provou que o Homem-Morcego pode ser bem-humorado em Liga da
Justiça Internacional, fala sobre a criação de roteiros.
- Convidados: Keith Giffen

SEXTA-FEIRA (6/12)
• Spotlight - Neal Adams
Um dos mais lendários criadores do Batman, que participou da renovação do
personagem na década de 1970 com reflexos até hoje, fala sobre sua carreira.
- Convidados: Neal Adams
• Masterclass - Capas
Alex Maleev, aclamado pintor de várias capas do Batman, produz uma arte ao vivo
enquanto responde a perguntas dos fãs sobre sua técnica de trabalho.
- Convidados: Alex Maleev
SÁBADO (7/12)
• Batman 80 Anos - A celebração
Frank Miller, Neal Adams, Frank Quitely, Jöelle Jones, Eduardo Risso, John Romita Jr e
Lee Bermejo reunidos para o painel definitivo sobre o Homem-Morcego!
- Convidados: Frank Miller, Neal Adams, Frank Quitely, Jöelle Jones, Eduardo Risso,
John Romita Jr e Lee Bermejo
• Masterclass - Roteiro & Arte
A escritora e artista Jöelle Jones responde às perguntas dos fãs e fala sobre sua fase à
frente da revista da Mulher Gato.
- Convidados: Jöelle Jones
• Masterclass - Narrativa gráfica
Eduardo Risso, artista de “Batman: Cidade Castigada e 100 Balas”, fala sobre a criação
de narrativas em quadrinhos.
- Convidados: Eduardo Risso
DOMINGO (8/12)
• Frank Miller apresenta
Frank Miller e convidados se reúnem para falar dos novos projetos do autor
responsável por “O Cavaleiro das Trevas”.
- Convidados: Frank Miller e convidados
•

Masterclass - Design de personagens

Lee Bermejo conta sobre seu processo de criação.
- Convidados: Lee Bermejo

Ingressos CCXP
3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro
Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).
Sábado: (ESGOTADO)
Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
4 dias: (ESGOTADO)
Epic: R$ 1.500,00
Full: (ESGOTADO)
Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$
2.000,00
CCXP19
Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019
Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)
Sobre a CCXP – Em 2018, o festival recebeu 262 mil visitantes, batendo recorde de
público e se estabelecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do
mundo. A CCXP já faz parte do calendário cultural do país e este ano acontecerá entre
5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.
Informações para a imprensa
Approach Comunicação
(21) 3461-4616 Ramais 133 e 151
Adriane Constante (Coordenadora) adriane.constante@approach.com.br
Fabiana Guimarães (Diretora) fabiana.guimaraes@approach.com.br

