Pixel Show, maior festival de criatividade da América
Latina, chega a 14ª edição e amplia repertório















Mais de 80% das atrações são gratuitas.
Festival exibirá mais de 200 horas de conteúdo dado por 250
palestrantes do Brasil e exterior. Os ingressos para o
conteúdo pago já estão à venda no portal Pixel Show
Entre as palestras internacionais, destaque para os
americanos Larry Katz, diretor assistente de Piratas do
Caribe, Capitão América, X-Men, Planeta dos Macacos,
entre outros, e Terrance Manson, responsável pelos efeitos
especiais da 3ª onda dos filmes Star Wars e de Hook - A
Volta do Capitão Gancho.
Parceria inédita do evento com a Trampos vai colocar os
criativos frente a frente com os recrutadores de agências,
estúdios e outras empresas do mercado.
Palestras da Conferência Internacional ganham, além do
auditório principal, mais sete salas temáticas.
Entre os brasileiros, Guto Lacaz, Mariana Aydar e Raiza
Costa – a Rainha da Cocada – sobem ao palco para falar de
arte e economia criativa.
Os 15 mil m2 do evento vão reunir makers, sessões de live art,
12 simuladores, entre eles games de realidade virtual como
Arkave e o Veturium, além do encontro nacional do LUG
(Lego User Group Brasil), que vai construir a maior
bandeira de Lego do mundo.
Teatro de Bonecos da Cia Pia Fraus realizará espetáculo
inédito no evento.

A 14ª edição do Pixel Show, maior evento de criatividade da América Latina, já
tem data marcada. Nos dias 10 e 11 de novembro, o espaço Pro Magno, em
São Paulo, será palco de mais de 15 mil m 2 de exposições, performances,
manifestações artísticas e palestras para profissionais, empreendedores e
amantes da cultura geek, artes, design, inovação e tecnologia.
Marcando mais uma vez sua posição de hub de criatividade, o Pixel Show terá
cerca de 200 horas de conteúdo de cultura para um público estimado em 45 mil
criativos de várias partes do mundo, nos dois dias de evento. “Teremos um
conteúdo muito abrangente e diversificado, que vai desde oficinas de arte que
ensinam produtos fáceis de fazer em casa, com materiais de baixo custo, até a

apresentação de negócios inovadores e tecnologias de última geração para a
indústria de cultura. O objetivo também é instigar o empreendedorismo e a
comunidade artística como um todo”, comenta Símon Szacher, co-fundador da
editora Zupi, curadora e produtora do Festival.
Por isso, a Conferência Internacional de Criatividade do Pixel Show 2018 será
dividida em auditório principal e mais sete salas temáticas que abordarão
assuntos agrupados em Empreendedorismo & Business, Animação e Vídeo,
Tech & Inovação, Arte & Design, Publicidade & Música, Visionários, para
negócios de tecnologia e futuro, e uma iniciativa pioneira no Brasil que será a
sala Voice, primeira a reunir profissionais de dublagem, locução e localização
de voz para games a debater o crescimento da profissão no país. Bob Esponja,
ou melhor, Wendel Bezerra, a voz do personagem na animação, já é presença
confirmada no espaço.
Diretamente de Hollywood
O auditório contará com 13 palestras de profissionais de renome de diversos
países, como o americano Terrance Manson, que é animador profissional de
realidade aumentada e produtor de efeitos especiais dos filmes Star Wars e da
série South Park, e Larry Katz, diretor de cinema que vai falar do trabalho em
sets de filmagem de grandes produções, como Capitão América e Piratas do
Caribe, à séries de TV, como Desperate Housewives.
Também desembarcarão no Brasil Eric Standley, professor do Studio Art na
Virginia Tech, nos EUA, com obras que mostram seus traços de dislexia,
expressas em artes cheias de paradoxos, e o hiperativo ator francês Pol
Kurucz, que usou o teatro como forma de negócio, de tratamento e inspiração
para projetos excêntricos de moda.
Entre os profissionais nacionais, o público contará com uma deliciosa
apresentação de Raíza Costa, a Rainha da Cocada, que é diretora de arte e
chef de confeitaria para falar sobre food design; o premiadíssimo artista
plástico Guto Lacaz e a sambista Mariana Aydar.
Para acompanhar as palestras no auditório principal ou nas salas temáticas, o
interessado deve adquirir ingresso que custa R$ 220,00 no site do evento (Lote
1). Há ainda uma opção de ingresso prioritário para acesso a 3 das salas
temáticas, uma vez que essas estarão disponíveis para todos os pagantes e
serão preenchidas de acordo com a capacidade de assentos.
Mas se o objetivo é usar o fim de semana do Pixel Show para aprender
técnicas de arte, começar uma produção artística e abrir o próprio negócio
como alternativa financeira ou ainda aprimorar suas técnicas, é possível
escolher entre os 48 workshops que incluem material inicial e orientações em
diversos tipos de arte, como esculturas, modelagem, lettering, brinquedos em
crochê, papel artesanal e outros. As inscrições também são realizadas via site
e custam R$160 reais, independente da modalidade escolhida (Lote 1).

Espaço Makers e atrações gratuitas para a família
Não se engane com os nomes feras do evento. O Pixel Show é democrático e
traz mais uma vez o conhecido Espaço Makers, onde os empreendedores e
artistas iniciantes poderão expor suas obras e comercializar os produtos.
“Temos histórias incríveis de bons artistas que começaram no Pixel Show,
apresentando suas obras no espaço Makers de uma forma amadora, e com o
feedback e aprendizados da feira passaram a investir no projeto como negócio
e hoje comandam marcas reconhecidas no mercado cultural”, lembra Allan
Szacher, fundador da editora Zupi e também do Festival.
Também na área livre e de acesso gratuito, o espaço Kids aproxima as
crianças das artes e, com peças de Everblock – blocos de plástico gigantes –,
elas podem montar suas próprias obras. Além disso, dá para curtir a exposição
do LUG (Lego User Group Brasil) e participar da montagem da maior bandeira
do Brasil feita com peças LEGO ao vivo e de forma colaborativa na feira. Sem
contar a possibilidade de participar do campeonato de Post-It Wars.
Enquanto isso, os aficionados por games terão duas atrações imperdíveis.
Uma exposição mostra os consoles antigos mais amados, enquanto no Espaço
Simuladores a nova geração de vídeo games em realidade virtual, como
Arkave e Venturium, poderá ser testada pelo público.
Compondo ainda as atrações da feira de criatividade, que são gratuitas e para
todas as idades, manifestações de live art darão vida ao evento em meio ao
público, com performances de dança, pintura, música, modelagem e outros.
Com tanta atração, vale passar dois dias inteiros na maior feira de criatividade
da América Latina. Na hora da fome, o público ainda vai contar com o festival
de gastronomia que esse ano trará 14 food trucks e bike foods dentre outros.
Para acompanhar a comida gostosa, na arena musical se apresentarão bandas
independentes de música de estilos variados que se candidataram pelo site do
evento e passaram pela seleção acirrada da curadoria musical.
Para participar das atividades do Pixel Show 2018 e conhecer todas as
atrações que vão agitar o cenário da Cultura e da Economia Criativa em
novembro, acompanhe o site Pixelshow.co e reserve a agenda.

Serviço
14º PIXEL SHOW - FESTIVAL DE CRIATIVIDADE
10 e 11 de novembro de 2018, das 8h às 22h
Espaço Pro Magno – Casa Verde, São Paulo
Transporte gratuito a partir do metro Barra Funda
Mais informações: pixelshow.co

Entrada grátis – Feira de criatividade, SharpTalks e shows de música
Atrações pagas – Palestras da Conferência, workshops e teatro

Atração

Valor

Palestras da Conferência: auditório principal R$ 221,00
e salas temáticas – ingressos para os dois dias.
Ou
10 x R$ 22,10
Palestras auditório principal e salas R$ 340,00
temáticas, com entrada prioritária para a sala
Voice – ingressos para os dois dias.
Ou
10 x R$ 34,00
Palestras auditório principal e salas R$ 280,00
temáticas, com entrada prioritária para salas
“Empreendedorismo & Business” ou para Ou
“Tech & Inovação” – ingressos para os dois
dias.
10 x R$ 28,00
Workshop
–
inclui
material R$ 160,00
– ingressos por curso.
Ou
10 x R$ 16,00
Teatro de bonecos – Cia Pia Fraus R$ 30,00 (inteira)
– ingressos para única apresentação que será R$ 15,00 (crianças até 10
no domingo.
anos e idosos a partir de 60
anos)

Formas de pagamento: cartões de crédito e débito, paypal e boleto
Valores válidos até 17 de setembro
Sobre o Festival Internacional de Criatividade Pixel Show
O Pixel Show é o maior festival de criatividade da América Latina e acontece
anualmente em São Paulo desde 2005, organizado pela Editora Zupi. Em
2018, o evento completa 14 anos de história com muita inspiração, inovação,
networking e negócios realizados. O Pixel Show tem como tema central
tendências, inspirações, cultura e economia criativa e discute temas atuais
sobre arte contemporânea e o mercado de trabalho entre jovens e profissionais
experientes. O festival é realizado com o apoio do ProAc e da Lei Rouanet e
tem como patrocinadores: 3M, TNT Energy Drink, Leo Madeiras e
Meio&Mensagem. O Festival conta com grandes nomes como co-curadores do
Festival: Fernando Seabra (Business), Jason Bermingham & Simone Kliass
(Voice), Ney Neto (Música) e Vanessa Queiroz (Arte & Design), além dos

sócios Allan Szacher e Símon Szacher (curadoria geral). Em sua história, o
Pixel Show já foi realizado também duas vezes em Porto Alegre, uma vez em
Salvador e no Recife.
Sobre a Zupi
A Zupi é um estúdio de design, editora, produtora de eventos, produtora de
conteúdo, gestora de carreira de artistas, curadora de projetos especiais e
artísticos, dentre tantas outras atividades. Entre seus inúmeros projetos, edita a
Revista ZUPI, que também é realizada com o apoio do ProAc e é a única
revista do Brasil focada em criatividade ainda em circulação e que já produziu
mais de 70 edições em sua história. Já produziu diversos outros livros e
revistas além de ter realizado o concurso de criatividade Zupi Awards, o
Festival Voxel Show e inúmeros projetos especiais como a curadoria da
customização com arte dos poços dos elevadores dos prédios MaxHaus.
Informações à imprensa Pixel Show 2018
Virta Comunicação Corporativa
Bianca Bordignon – bianca@virta.inf.br
55 11 3894-2434
Natascha Ariceto – natascha.ariceto@virta.inf.br
55 11 3894-2327
Lucila Lopes – lucila.lopes@virta.inf.br
55 11 3894- 3894-2423

