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A Modelo Design
não poderia faltar!
Passe o mouse
sobre os livros ao
lado e veja alguns
dos momentos
registrados

Em sua segunda edição, o evento de arte regado à música,
jazz, comida e muita troca de conhecimento foi sucesso absoluto!
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Arte sempre!
A Sketch con participa e apóia essa realidade: caracterizada como uma
convenção de arte, reúne artistas de todas as gerações das áreas de quadrinhos e ilustrações. São cartunistas, chargistas, caricaturistas, quadrinistas...
Todos os amantes da arte reunidos em um só lugar, proporcionando a oportunidade de trocar experiências e contatos profissionais.

Novidades que não acabavam mais
Sua segunda edição aconteceu no dia 19 de novembro na hamburgueria
Jazz (Vila Mariana), das 11h às 18h. O evento contou com mais de 60 lançamentos, com destaque para as Graphic books: publicações em forma de
quadrinhos, com capa colorida e formato americano. O foco das atenções,
entretanto, foi o lançamento do compêndio ilustrado reunindo o trabalho
de mais 50 de autores, dentre eles grandes artistas como Thiago Spyked,
Franco de Rosa, Vanessa Yotumoto... e o grande mestre, infelizmente encerrando sua carreira, Júlio Shimamoto.

Saiba mais acessando os links:

O Sketch Con 2
BEST QUALITY
contou com o
apoio da Comix
GUARANTEED
livraria, Fruto de
Arte, Hamburgueria
Jazz, Universo HQ
e GRRR. No evento,
cada pessoa que
adquiriu um ou
mais livros ganhou
cupons de
descontos válidos
em todos os
estabelecimentos
parceiros

50%

Brasil: ganha novos seguidores, incentivando jovens a ingressarem nesse mercado promissor, além de estimular os que já
estão na estrada e não desistiram de seus - até então - sonhos.
Como fator extra de encorajamento, a indústria Geek tamDISCOUNT
DISCOUNT
bém não fica atrás, expandindo-se através de produtos temáticos
sobre games e entretenimento, abrindo mais espaço para novos talentos nascerem.

