
supliment speCiAl Al sAlonului europeAn de bAndă desenAtă
octombrie/noiembrie/2010



desCHidereA oFiCiAlă

Pentru a marca marea diversitate a benzii Desenate 
europene, centrele culturale din bucureşti s-au reunit în 
cadrul unei mari manifestări dedicată celei de-a noua arte. 
timp de o lună, din 28 octombrie până pe 21 noiembrie, 
cu mic cu mare, amatori şi profesionişti sunt invitaţi să 
viziteze expoziţia, să participe la ateliere de creaţie, la 
întâlniri cu editori şi să obţină autografe pe albumele 
lor preferate de la autori care vin cu această ocazie în 
românia, din cele patru zări ale europei. pe iubitorii de bd 
îi mai aşteaptă şi numeroase alte surprize!
un punct special de vânzare va propune o selecţie din 
albumele de benzi desenate apărute în ţările prezente la 
această manifestare, precum şi titluri care nu îi pot lăsa 
indiferenţi pe iubitorii de bandă desenată.
salonul european de bandă desenată este un proiect al 
clusterului euniC în românia, organizat în parteneriat 
de Centrul Ceh, Centrul Cultural al republicii ungare, 
delegaţia Wallonie-bruxelles, Goethe-institut bucureşti, 
institutul Cultural român, institutul Francez, muzeul 
naţional de Artă Contemporană, Asociaţia bedefililor din 
românia, Asociaţia Jumătatea plină, editura m.m. europe, 
librăria Cărtureşti. 

miercuri-duminică
28/oCtombrie - 21/noiembrie/2010
ora/11:00-19:00

GAleriA etaj 3/4 – mnAc
(teAtrul nAţionAl buCureşti)
piaţa universităţii, intrarea din bd. Carol i

imagine: Alexandru Ciubotariu
Coordonare: Gabriela dobre (delegaţia 
Wallonie-bruxelles), tudoriţa şoldănescu 
(institutul Cultural român)

28/octombrie/2010/orA/18:30
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m.m. eUroPe

deleGAţiA 
WAllonie-brUxelles
WWW.Wbi.be/buCArest

expoziţia propusă în cadrul salonului 
european de bandă desenată de la 
bucurești marchează cei 20 de ani 
de activitate ai unuia dintre cei mai 
reprezentativi autori belgieni francofoni de 
bandă desenată.
după publicarea a opt albume din seria 
carland cross, serie adaptată în desene 
animate în anii 1990, cariera lui olivier 
Grenson capătă o altă dimensiune prin 
prisma întâlnirii cu scenaristul Jean dufaux. 
Începând cu 1999, cei doi au realizat cele 
10 episoade cu aventurile lui niklos Koda, o 
serie de succes apărută la editura lombard 
(bruxelles) și care a fost tradusă în 7 limbi. 
În paralel, împreună cu un alt scenarist 
belgian remarcabil, denis lapière, olivier 
Grenson va crea cele două albume ale seriei 
La Femme Accident, care vor apărea în 
cadrul prestigioasei colecţii Aire libre de la 
editura dupuis (Charleroi). 
olivier Grenson, veritabil ambasador al 
culturii populare din Walonie-bruxelles, 
predă cursuri de bandă desenată la 
erG (Școala de Cercetare Grafică de la 
bruxelles). www.oliviergrenson.com

sâmbătă
30/octombrie/2010

 ora/11:00-12:30

AteLier

director General al Centrului belgian de bandă desenată 
de la bruxelles, Jean Auquier este jurnalist. după mulţi 
ani de activitate în domeniul presei scrise, devine 
asociat la crearea unui mare muzeu care are ca obiectiv 
conservarea și promovarea benzii desenate (1989). 
Autor al mai multor expoziţii tematice legate de banda 
desenată, Jean Auquier a semnat numeroase monografii 
de desenatori, iar expertiza sa în domeniu este 
recunoscută pe plan internaţional. www.cbbde.be

Folosind simpaticele personaje create de Hergé în 
universul tintin, expoziţia prezintă într-o formă ludică 
realizarea unei benzi desenate, trecând în revistă toate 
etapele intermediare: scenariu, decupaj, encraj, culori, 
până la tipar. ea se adresează în egală măsură atât 
debutanţilor, cât şi profesioniştilor din domeniu.

duminică
21/noiembrie/2010

 ora/15:30
târGul de CArte GAudeAmus (romexpo)

„bAndA desenAtă, o industrie CreAtivă” 
MASĂ ROTUNDĂ

www.bandadesenataeuropeana.blogspot.com
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VIAŢA MEA

centrUL CeH
WWW.CzeCH-it.ro

GoetHe-institUt

NOUA cUlTURĂ A bENzIlOR 
DESENATE îN GERMANIA

WWW.GoetHe.de/buKArest

O expoziţie neconvenţională ce aduce noi informaţii 
despre trecutul familiei lui Alois Nebel.
sfârşitul anilor 1980. Alois nebel lucrează ca dispecer la 
o mică gară din bílý potok, un sat izolat aflat la graniţa 
dintre Cehia şi polonia. Alois este un singuratic care 
preferă compania orarelor vechi de tren şi pentru care 
izolarea staţiei este liniştitoare, cu excepţia momentelor 
când negura pătrunde înăuntru. Atunci are halucinaţii 
şi vede trenuri vechi de sute de ani trecând prin gară, 
trenuri care aduc cu ele fantome şi umbre din trecutul 
întunecat al europei Centrale. Alois nu poate să scape de 
aceste coşmaruri şi în cele din urmă este internat într-un 
sanatoriu.
În sanatoriu îl cunoaşte pe mut, un om care poartă cu el o 
fotografie veche, şi care a fost arestat pentru că a trecut 
ilegal graniţa dintre polonia şi Cehia. nimeni nu ştie de ce 
a venit în bílý potok sau pe cine caută, însă trecutul lui îl 
împinge pe Alois în călătoria sa...
Alois nebel este primul roman grafic modern publicat în 
republica Cehă. A fost lansat în 2003 sub forma unui 
singur volum, bílý potok. după succesul repurtat, au mai 
apărut încă două volume: central Station şi zlaté Hory, 
formând astfel o trilogie care avea să fie publicată în 2006 
sub formă de colecţie. povestea este înfăţişată printr-un 
desen alb-negru în linii mari, ilustrând contrastul dintre 
tonul naratorului şi istorie. 
Artistul jaromír 99 s-a inspirat din benzile desenate 
americane ale anilor 1950, din realismul socialist şi din 
ornamentele desenelor pentru decupat, care sunt şi acum 
o formă de artă populară specifică regiunii Jeseník din 
munţii Cehiei. până în prezent cartea a mai fost publicată 
în Germania şi polonia.

expoziţia concepută de Goethe-institut şi matthias schneider 
aduce în atenţie două generaţii de artişti de bandă desenată din 
Germania care au stimulat concretizarea unei culturi autonome 
a acestui gen. Având în vedere diferenţele existente cu privire 
la tehnicile de lucru şi la formele povestirii şi publicării, este 
dificil să includem toate lucrările expuse ale celor 13 artişti 
într-o singură categorie. imaginile povestirilor autobiografice 
sau suprarealiste, istorice sau fantastice, reportajele sub 
formă de bandă desenată şi adaptările literare sunt concepute, 
printre altele, pe calculator sau scratchboard, în creion, tuş sau 
cărbune. Ceea ce îi uneşte însă pe toţi aceşti artişti este dorinţa 
de a descoperi noi posibilităţi în sfera benzilor desenate, cu 
scopul de a se îndepărta de direcţiile formale şi de a se apropia 
mai mult de grafică, pictură şi ilustraţie.

jaromir 99 este muzician, compozitor, 
designer, membru al trupelor de rock 
priesnitz, umakart şi the bombers. el este 
autorul benzii desenate de fotbal bomber 
şi al trilogiei Alois nebel pe care a scris-o 
împreună cu Jaroslav rudiš. iubeşte 
munţii şi plimbările lungi.
Jaroslav Rudiš este romancier şi 
scenarist. primul său roman, cerul 
dedesubtul berlinului (nebe pod berlínem), 
a fost publicat în 2002 şi a avut succes 
atât în Cehia, cât şi în Germania. În 2006 a 
scris scenariul pentru filmul de lungmetraj 
Grandhotel, regizat de david ondříček. 
A mai scris şi trei piese de teatru, strange 
Love, Summer in Lappland şi exit 89. 
În 2007 a fost publicat cel de-al treilea 
roman al său, Potichu (Încet). este un 
mare iubitor de trenuri.
Tomáš luňák este regizor. s-a născut în 
1974 în zlín, republica Cehă. A studiat la 
şcoala de Film din zlín şi la FAmu. de la 
absolvire a regizat mai multe videoclipuri 
şi spoturi publicitare. Filmul Alois nebel 
este primul său lungmetraj.

miercuri-joi
3-4/noiembrie/2010
ora/15:00-20:00

„smAll press, biG 
impACt”

atelier De 
selF publisHinG, luCrări 
ColeCtive şi FAnzine 
pentru tineri Artişti şi 
studenţi.

Fost student al celebrei ilustratoare Anke Feuchtenberger, 
sascha Hommer pare să păstreze negrul din pădurea natală 
(e originar din pădurea neagră) în poveşti cu personaje 
bizare, mici de talie, cu capetele prea mari, însă deloc 
simpatice... marginali siniştri, drăgălaşi şi oribili în acelaşi 
timp, personajele lui sascha ne dezvăluie misterele, dar 
şi cruzimea lumii în care trăim. publicat de reprodukt şi 
fondator al revistei orang şi al editurii Kikipost, sascha 
Hommer este unul dintre cei mai apreciaţi şi prolifici autori 
germani. www.saschahommer.blogspot.com

www.bandadesenataeuropeana.blogspot.com
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proieCţii de DESENE ANIMATE 
PentrU coPii

28/octombrie – 21/noiembrie/2010
în fiecare sâmbătă şi duminică

ora/10:00-14:00

proieCţii sCUrtmetraje 
ANIMAŢIE

28/octombrie – 21/noiembrie/2010
în fiecare sâmbătă şi duminică

ora/14:00-18:00

expoziţiile speCiAle de bANDĂ 
DESENATĂ pot Fi vizitAte pe 

toAtă durAtA sAlonului
28/octombrie – 21/noiembrie/2010

miercuri – duminică
ora/11:00-19:00

expoziţie ThE bOOk Of GEORGE 
preview / bASe cAFé

28/octombrie – 21/noiembrie/2010
luni – duminică

ora/11:30-23:00

PROGRAMUl SALonULUi 
eUroPeAn De bANDĂ DESENATĂ
28/octombrie – 21/noiembrie 2010 
GAleriA etaj 3/4, mnAC (teAtrul nAţionAl buCureşti)

www.bandadesenataeuropeana.blogspot.com

sâmbătă/30/octombrie
11:00-12:30 Atelier Cu olivier GRENSON 
(WAllonie-bruxelles) şi Autori români de benzi 
DeSenAte / Înscrieri la gabrielawbb@rdsmail.ro 
15:00-16:00 Atelier Cu CserKuti DAVID (unGAriA)
Înscrieri la gabrielawbb@rdsmail.ro 
17:00 sesiune de AutoGrAFe Cu: olivier GRENSON 
(WAllonie-bruxelles), CserKuti DAVID (unGAriA), 
AlexAndru CiUbotariU şi dodo NIŢĂ (româniA)

miercUri/3/noiembrie
15:00-20:00 smAll press, biG impACt / AteLier cU 
SASchA Hommer (GermAniA) 
Înscrieri la jumatateaplina@gmail.com / atelierul durează 2 zile
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

Joi/4/noiembrie
15:00-20:00 smAll press, biG impACt / AteLier cU 
SASchA Hommer (GermAniA) 
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

vineri/5/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
Înscrieri la jumatateaplina@gmail.com / atelierul durează 8 zile
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

sâmbătă/6/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
12:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

duminiCă/7/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
12:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

LUni/8/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

mArţi/9/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

miercUri/10/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

Joi/11/noiembrie
11:00-19:00  Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
17:00-19:00 illustrAtinG Web ComiCs / AteLier 
interACtiv Cu oCtAv UNGUREANU (ro)

vineri/12/noiembrie
11:00-19:00 Atelier de seriGrAFie Cu pAKito 
bolino (FrAnţA) 
17:00-18:30 mAsă rotundă „proFil de bAndă 
desenAtă” / sAndu Florea (ro-suA)
18:30-19:00 deCernAre premii „sAndu FloreA”, În 
prezenţA sA
19:00-20:00 prezentAre FAnzin AH, bd! (CrAiovA) 
mAriAn miresCU, redACtor-şeF

sâmbătă/13/noiembrie
12:00-14:00 Atelier de seriGrAFie CulinAră 
pentru Copii (8-14 Ani) Cu pAKito bolino (FrAnţA)  
Înscrieri la jumatateaplina@gmail.com
17:00 prezentAre mArie-pierre brUnel (FrAnţA)

miercUri/17/noiembrie
18:00 LAnSAre broDerii de mArJAne satraPi 
editurA Art şi editurA JumătAteA plină

vineri/19/noiembrie
18:00-19:00 dezbAtere „bAndA desenAtă 
româneAsCă În Context europeAn” / dodo NIŢĂ, 
preşedintele AsoCiAţiei bedeFililor din româniA

sâmbătă/20/noiembrie
16:00 Guy DElISlE (FrAnţA) / ConFerinţA „Guy 
delisle şi bAndA desenAtă AutobioGrAFiCă” 
17:30 sylvAin cOISSARD (FrAnţA) / ConFerinţA 
„sCurtă istorie A benzii desenAte FrAnCoFone”

duminiCă/21/noiembrie
14:00 sesiune de AutoGrAFe Guy DElISlE (FrAnţA)
stAnd institutul FrAnCez, târGul de CArte 
GAudeAmus (romexpo)
15:30 „bAndA desenAtă, o industrie CreAtivă”/ 
mAsă rotundă Cu JeAn aUqUier (WAllonie-
bruxelles), sylvAin cOISSARD (FrAnţA), Guy 
DElISlE (FrAnţA) şi Autori români de bd 
SALonUL De ceAi, târGul de CArte GAudeAmus 
(romexpo)
18:00 ÎnCHidereA sAlonului europeAn de bAndă 
desenAtă În prezenţA lui JeAn aUqUier
GAleriA etAJ 3/4

organizatorii îşi rezervă dreptul de a opera modificări

str. şepCAri 22

expoziţie lE DERNIER cRI 
(selecţie public adult) / tAGo mAGo

28/octombrie – 21/noiembrie/2010
luni – duminică

ora/12:00-22:00

str. sperAnţei 21

expoziţie GAvin Pryke şi 
JoCelyn GRAVOT / cAFe Lente

5/noiembrie – 21/noiembrie/2010
luni – duminică

ora/12:00-22:00

str. Gen. dAvid prAporGesCu 31
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Joi/28/octombrie
18:30 desCHidereA oFiCiAlă A sAlonului 
europeAn de bAndă desenAtă / Cu:
HoriA-romAn PataPieviCi, preşedinte iCr, 
preşedinte euniC; 
olivier GRENSON, CreAtor benzi desenAte, 
WAllonie-bruxelles
19:00 vernisAJ / lAnsAre „istoriA benzii desenAte 
româneşti 1891–2010” de AlexAndru CiUbotariU 
şi dodo NIŢĂ / În prezenţA Artiştilor
21:00 ConCert montGomery ClUnk, visuAls 
SorinA vasilesCU / tAGo mAGo / intrAreA liberă

vineri/29/octombrie
17:00 bAyer antal despre „istoriA benzii 
desenAte din unGAriA” 
editurA Kepes KiAdo, budApestA



inStitUtUL fRANcEz
WWW.institut-FrAnCAis.ro

În cadrul salonului european de bandă desenată, institutul Francez 
din bucureşti şi Ambasada Franţei în românia prezintă o expoziţie 
dedicată creaţiei franceze contemporane de bandă desenată. vor 
fi expuse şaizeci de planşe, puse la dispoziţie de mai multe case de 
editură specializate în publicarea albumelor de bandă desenată din 
creaţia contemporană franceză.     
expoziţia va prezenta două importante colecţii de benzi desenate, 
„bayou” şi „Fétiche”, publicate de editura Gallimard. le goût du chlore 
de bastien vives şi Fin de chaîne de michel Galvin, două importante 
albume bd, vor fi, de asemenea, puse în valoare. mai multe planşe 
vor aduce în prim-plan minunatul şi veselul album broderii de marjane 
satrapi, a cărui traducere în limba română va fi lansată cu această 
ocazie.  

din 2007, sylvain Coissard lucrează ca agent şi consultant independent 
pe probleme de cesiune a drepturilor de autor (editură, presă, audiovizual) 
pentru mai mulţi scriitori şi editori, după ce, timp de cincisprezece ani, a fost 
coordonatorul activităţilor legate de cesiunea drepturilor de autor în cadrul mai 
multor edituri, precum Éditions du rouergue şi Éditions delcourt. A mai colaborat 
cu edituri ca: Éditions palette (cărţi despre artă pentru copii), Éditions paquet, 
Futuropolis, xiao pan, Gallimard Jeunesse şi marabout (benzi desenate). Autorii 
lewis trondheim, Guy delisle, emile bravo, mathieu sapin, romain Hugaul fac 
parte dintre clienţii săi. Face, de asemenea, parte din colectivul de organizatori 
ai expoziţiilor prezentate în cadrul manifestării „rencontres de la bande dessinée 
et de l’illustration” din bastia. Îşi desfăşoară activitatea la nîmes, oraşul în care 
locuieşte.
sylvain Coissard va anima, sâmbătă 20 noiembrie, ora 17:30, la Galeria etaj 
3/4, o conferinţă despre istoria benzii desenate francofone contemporane. va fi 
prezent la târgul de Carte Gaudeamus, unde, alături de Guy delisle, va participa la 
o masă rotundă cu tema „banda desenată, o industrie creativă” duminică,
21 noiembrie, ora 15:30. 

editură asociativă situată la antipozii naraţiunii şi ai ilustraţiei convenţionale, 
le dernier Cri promovează o formă de expresie decalată, la interfaţa artei 
brute, a benzii desenate experimentale şi a designului grafic deviant, prin 
producerea de obiecte artistice singulare. marca de fabricaţie a lucrărilor le 
dernier Cri – editate adeseori în serii limitate şi a căror formă poate merge 
de la pliantul de câţiva metri până la afişul mural – rămâne imprimarea 
serigrafică. le dernier Cri a publicat în 15 ani mai bine de 200 de lucrări, nouă 
numere ale reviste hopital brut, a prezentat peste 50 de expoziţii în întreaga 
lume, a gravat zeci de discuri cu „perturbatori senzoriali” şi a realizat trei filme 
de animaţie. www.lederniercri.org 
Pakito bolino, eminenţa cenuşie a casei le dernier Cri, expune postere 
serigrafiate ale autorilor editurii şi animă o serie de ateliere de serigrafie 
pentru tineri artişti şi copii în cadrul proiectului „publicaţi în serigrafie!”. Acest 
proiect este propus de asociaţia Jumătatea plină şi susţinut de Administraţia 
Fondului Cultural naţional.

marie-pierre brunel, tânară specialistă în linogravură 
şi serigrafie, autor al casei le dernier Cri, trăieşte 
într-o lume de cerbi, gândaci şi peşti antropomorfi. 
www.mariepierrebrunel.com

sâmbătă
20/noiembrie/2010

ora/17:30

 AsoCiAţiA JumătAteA PlINĂ
WWW.ConCursbd.bloGspot.Com

miercuri
17/noiembrie/2010
ora/18:00

sâmbătă
13/noiembrie/2010

ora/17:00

lansare Carte
broDerii, De 
mArJAne sAtrApi 

sâmbătă
13/noiembrie/2010
ora/12:00-14:00

Atelier de seriGrAFie 
CulinAră pentru Copii 
(8-14 Ani)

5-12/noiembrie/2010
ora/11:00-19:00

Atelier de seriGrAFie pentru 
tineri Artişti şi Copii

Guy delisle, creatorul de bd, s-a născut pe 19 ianuarie 1966 în Québec 
(Canada). de mai mulţi ani, el locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în Franţa. 
după terminarea studiilor de animaţie la sheridan College din oakville (ontario), 
lucrează în diverse studiouri de creaţie din mai multe ţări: Canada, Germania, 
Franţa, China, Coreea de nord, precum şi în insula réunion. experienţa de 
„supervizor de animaţie” pe care a trăit-o în Asia i-a oferit subiect de inspiraţie 
pentru două albume autobiografice, Shenzhen  publicat în 2001 şi pyongyang 
publicat în 2003. În Chroniques birmanes, apărut în 2007, vorbeşte despre anul 
petrecut în rangoon unde a urmat-o pe soţia sa, membră a asociaţiei medici 
fără Frontiere.
Guy delisle va prezenta, sâmbătă 20 noiembrie, ora 16:00, la Galeria etaj 3/4, 
o conferinţă intitulată „Guy delisle şi banda desenată autobiografică”. va fi, de 
asemenea, prezent la o sesiune de autografe la standul Ambasadei Franţei şi al 
biroului internaţional al editurii Franceze, precum şi la o masă rotundă cu tema 
„banda desenată, o industrie creativă” care vor avea loc în cadrul târgului de 
Carte Gaudeamus, duminică 21 noiembrie, ora 15:30.  
bibliografie: réflexion, Collection patte de mouche, l’Association, 1996; Aline et les 
autres, l’Association, 1999; Shenzhen, l’Association, 2000; inspecteur moroni 1: 
Premiers pas, dargaud, 2001; Albert et les autres, l’Association, 2001; comment ne 
rien faire, la pastèque, 2002; inspecteur moroni 2: Avec ou sans sucre, dargaud, 2002; 
pyongyang, l’Association, 2003; inspecteur moroni 3: le syndrome de stockholm, 
dargaud, 2004; louis au ski, delcourt, collection shampooing, 2005; Chroniques 
birmanes, delcourt, collection shampooing, 2007; louis à la plage, Delcourt, collection 
shampooing, 2008.

sâmbătă
20/noiembrie/2010

ora/16:00

„Guy delisle şi 
bAndA desenAtă 
AutobioGrAFiCă”

cONfERINŢĂ

duminică
21/noiembrie/2010

ora/15:30
târGul de CArte GAudeAmus 

(romexpo)

„bAndA desenAtă, o 
industrie CreAtivă”

MASĂ ROTUNDĂ 

duminică
21/noiembrie/2010

ora/15:30
târGul de CArte GAudeAmus 

(romexpo)

„bAndA desenAtă, o 
industrie CreAtivă”

MASĂ ROTUNDĂ 

„sCurtă istorie A benzii 
desenAte FrAnCoFone”

cONfERINŢĂ
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inStitUtUL cULtUrAL român
WWW.iCr.ro

proiectul „istoria benzii desenate româneşti”, alcătuit din două module 
distincte (expoziţie şi album) este unul original şi inedit în românia. 
realizat de Alexandru Ciubotariu şi dodo niţă, cu sprijinul institutului 
Cultural român, el îşi propune să prezinte publicului românesc o formă 
de expresie  artistică veche de peste 100 de ani în ţara noastră, dar încă 
insuficient cunoscută în mod oficial. 
Expoziţia: 1935–2010 peste 100 de cadre primite de la aproape 60 de 
autori importanţi ai benzi desenate româneşti. expoziţia se axează pe 
o idee simplă, dar interesantă şi unică. este pentru prima dată când se 
încearcă recuperarea acestor „bijuterii” grafice în format original. Acesta 
este în fapt principalul atu al expoziţiei – toate planşele sunt în format 
original, fiind de o mare valoare, dată atât de calitatea incontestabilă, cât 
şi de raritatea unei astfel de atestări. Astfel, prin expoziţia de faţă vom 
descoperi cum lucrează diverşi autori din perioade diferite. unii lucrează 
pe formate foarte mari faţă de lucrarea publicată, alţii lucrează pe formate 
mici, unii lucrează color, alţii alb-negru separat iar color separat (din raţiuni 
de tipar). se vede modul în care tehnologia de tipar a influenţat tehnica de 
lucru a autorilor de bandă desenată. planşe mari, planşe mici, planşe color, 
planşe alb-negru, vor fi planşe comice, realiste, istorice, sF, pentru copii, 
underground, acoperind perioada 1935–2010. 
Album 1891–2010 parte a proiectului „istoria benzii desenate româneşti”, 
albumul publicat la editura vellant are un conţinut chiar mai extins decât 
expoziţia în sine şi cuprinde reproduceri şi explicaţii pentru intervalul 
1891–2010. un pseudo-dicţionar al benzii desenate româneşti, cu exemple 
atent selecţionate şi puse în pagină de Alexandru Ciubotariu şi dodo niţă.

O săptămână interactivă de webcomics, unde te aşteptăm să fii creativ alături de Octav Ungureanu. 
născut în 1983 şi foarte talentat la desen, se hotărăşte să publice bd după ce lucrările sale au fost 
apreciate de public la salonul internaţional al benzii desenate de la bucureşti din 2006. Creează un blog 
personal, www.smokingcoolcat.blogspot.com, unde postează în fiecare zi câte o nouă bandă sau o 
caricatură. este remarcat de editori, care îi comandă serii de benzi desenate, precum ziarul compact 
(între 2007–2009) sau revista şapte seri (din 2009). În 2010 îşi adună o parte din benzile publicate pe 
blog în fanzinul comics. 

cu o carieră impresionantă în domeniul benzii desenate începute în 
România şi continuate cu succes în Statele Unite ale Americii, Sandu 
florea invită publicul român la o discuţie deschisă despre un domeniu 
fascinant şi cu un potenţial uriaş.
Pe scurt: născut în 1946 şi absolvent al institutului de Arhitectură din 
bucureşti, sandu Florea a debutat încă din studenţie, publicând în 1968 
serialul năzdrăvăniile lui păcală în paginile revistei luminiţa. după 1975 
abandonează meseria de arhitect şi va trăi exclusiv din benzi desenate. va 
deveni astfel cel mai prolific desenator român publicând benzi desenate în 
aproape toate revistele şi almanahurile pentru copii şi tineret de la noi, între 
1976–1989. A semnat 9 dintre cele 50 de cărţi de bd apărute în perioada 
comunistă, a desenat primele bd-western româneşti, adaptând romanele 
lui nicolae Frînculescu, iar în 1990 a editat împreună cu acesta revistele 
de benzi desenate carusel şi Proteus. la sfârşitul lui 1991, sandu Florea 
emigrează împreună cu familia în statele unite. În aprilie 1992 debutează 
la cea mai importantă editură de benzi desenate din state, marvel Comics. 
de atunci sandu Florea a desenat aproape 300 de benzi desenate, ilustrând 
aventurile mai tututor super eroilor americani: Conan the barbarian, 
x-Force, Hawkworld, dr. strange, the executioner, thunder strike, the 
mighty thor, blackwolf, Captain America, Cosmic powers, Avengers 
unplugged, blade, buffy, the vampire slayer, stone Cold steve Austin, 
insane Clown posse, Generation x, new x-men, the uncanny x-men, 
namor, spiderman unlimited, elektra, x-treme x-men, Hawkeye, identity 
disc, x-men the end:dreamers & demons, nightwing, batman r.i.p. etc. 
În prezent, artistul româno-american a devenit un nume inconturnabil 
în cataloagele marilor edituri de benzi desenate americane, marvel, dC 
Comics, dark Horse etc.

Trofeele „Sandu florea” În 2001, sandu Florea este invitat de onoare la 
salonul internaţional al benzii desenate din românia, organizat la muzeul de 
Artă din Constanţa, prilej cu care devine preşedinte de onoare al Asociaţiei 
bedefililor din românia. din acest an instituie trofeele „sandu Florea”, 
acordându-le celor mai buni creatori români de bd.

„după 1990, evoluţia bd-ului reflectă fidel evoluţia haotică a societăţii româneşti. pe de o parte libertatea de creaţie a fost totală, 
şi astfel au fost inventate noi genuri al bd-ului, bd-rock, bd politice, bd erotice sau bd creştine, pe de altă parte însă, din cauza 
involuţiei economice, acestea nu au mai fost capabile să ajungă la publicul larg, ci doar la un public de nişă, specializat. iar mai 
mulţi creatori, dezamăgiţi că nu există adevăraţi editori români de bd, fie au plecat din ţară, fie şi-au trimis creaţiile la edituri din 
străinătate (Franţa, italia, statele unite) şi astăzi ei sunt mai cunoscuţi peste hotare decât în ţara lor”. 
Dodo Niţă este pregătit pentru o savuroasă discuţie despre orizonturile benzii desenate româneşti în familia europeană extinsă, 
după trei săptămâni în care Galeria etaj 3/4 a găzduit prima ediţie a salonului european de bandă desenată din românia.
dodo niţă s-a născut pe 16 iunie 1964 la bucureşti. s-a remarcat printr-o activitate complexă care include povestiri, articole, 
editare de reviste şi cărţi. este cel mai important critic şi istoric român din domeniul benzilor desenate. A colaborat cu publicaţii 
din ţară şi străinătate. este fondator al Asociaţiei bedefililor din românia (1990) şi, împreună cu pierre pascal şi paul laffont, al 
salonului internaţional al benzii desenate din românia (1991). pentru activitatea sa a fost decorat în Franţa şi belgia.

3-11/noiembrie/2010
ora/17:00-19:00
6-7/noiembrie/2010
ora/12:00-19:00

vineri
19/noiembrie/2010
ora/18:00-19:00

„bAndA desenAtă 
româneAsCă În Context 
europeAn” 
DEzbATERE

vineri
12/noiembrie/2010

ora/17:00-18:30

„proFil de bAndă 
desenAtă”

MASĂ ROTUNDĂ 

AsoCiAţiA bEDEfIlIlOR DIN 
românia (Abdr) are drept scop 
promovarea benzii desenate de 
calitate în românia şi a benzii 
desenate româneşti în străinătate. 
În colaborare cu alţi parteneri, Abdr 
a organizat  saloane mai mici sau 

expoziţii la iaşi, Cluj, oradea, slatina, Caracal, precum şi 
salonul internaţional al benzii desenate din românia (Constanţa, 
22-24 octombrie 2010). 
de asemenea, membrii Asociaţiei au participat la manifestări dedicate 
benzii desenate în Franţa, belgia, luxemburg, italia, portugalia, Anglia, 
Grecia, serbia, ungaria, polonia şi Cehia. mai mulţi membri ai Abdr 
au semnat studii şi volume despre banda desenată românească, iar în 
prezent alimentează cu articole şi informaţii site-ul www.salonbd.ro.

prezentAre FAnzin
mAriAn miresCu, redACtor-şeF

„illustrAtinG Web ComiCs”
atelier interaCtiv 

vineri
12/noiembrie/2010

ora/19:00-20:00

joi
28/octombrie/2010
ora/19:00

vernisaj / lansare
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AteLier

centrUL cULtUrAL AL 
REPUblIcII UNGARE
WWW.mAGyArintezet.Hu/buKArest

extrA salon

În ungaria anilor 1950 politica culturală comunistă nu 
accepta benzile desenate, însă unele erau trecute cu 
vederea pentru a încuraja lectura operelor literare clasice 
şi populare. Astfel s-a născut o formă specială numită 
bandă desenată adaptată, realizată la cele mai înalte 
standarde de graficieni ca ernő zórád, pál Korcsmáros 
şi imre sebők. prima parte a expoziţiei comemorează 
această tradiţie şi prezintă câţiva urmaşi contemporani. 
A doua parte prezintă o selecţie din creaţiile distinse cu 
premiul Alfabeta, un premiu profesional înfiinţat în 2006. 
Acestea sunt lucrări originale care se încadrează perfect 
în tendinţele internaţionale moderne.

Absolvent al Facultăţii de limbi străine a universităţii eötvös 
lóránd, în lucrarea sa de diplomă a dezbătut sistemul 
semiotic al benzilor desenate franceze. Începând din 1991 
este redactorul editurii de benzi desenate semic interprint, 
iar împreună cu alţi cinci traducători a fondat editura míves 
Céh. În cadrului primei ediţii a Festivalului maghiar de 
benzi desenate din anul 2005, a lansat Antologia de benzi 
desenate Alb-negru. din 2006 este redactorul editurii Képes 
Kiadó, redactând şi traducând numeroase benzi desenate 
care au văzut lumina tiparului la această editură. În baza 
romanului nepublicat al lui péter Korcsmáros, în anul 2007 
a scris scenariul benzii desenate intitulată raportul Gemini 
(Gemini-jelentés), ale cărei desene au fost realizate de 
către  Fazekas Attila. tot în acest an a luat fiinţă uniunea 
editorilor maghiari de benzi desenate, fiindu-i preşedinte 
în perioada 2007–2009. Începând din 2005 a susţinut 
prelegeri despre benzile desenate în cadrul a nenumărate 
manifestări din ungaria şi din străinătate, a vernisat mai 
multe expoziţii tematice şi ca membru de juriu a participat la 
mai multe concursuri de benzi desenate. publică în reviste 
de specialitate articole despre benzi desenate. din 2007 
este redactorul şi editorul revistei de benzi desenate nero 
blanco în care apar lucrările tinerilor creatori maghiari, în 
acelaşi an lansând şi revista de specialitate buborékhámozó. 
este traducătorul mai multor benzi desenate americane şi 
europene.

A absolvit universitatea de Arte, specializarea proiectare 
şi grafică. lucrează ca ilustrator încă din timpul studenţiei, 
realizează benzi desenate pentru institutul naţional de sănătate, 
publică în reviste renumite ca Füles şi ludas matyi, realizează 
ilustraţii pentru cinema şi reader’s digest, figurează în cartea 
lui Galla miklós, nagy Holló. Împreună cu Gáspár tamás creează 
banda desenată de animaţie pentru videoclipul lui dopeman 
intitulat szeretlek is + nem is, propus în urma votului vivA Comet 
pentru premiul Cel mai bun videoclip al anului 2002. realizează 
ilustraţii şi afişe de film pentru firma Felhőc produkció, ilustrează 
manuale de istorie, cărţi de poveşti şi romane de aventură. din 
anul 1996 lucrează permanent pentru agenţii de publicitate din 
ungaria şi străinătate. A fost distins cu premiul Gold effie (2005) 
şi lama de argint (2007) la Festivalul de Creaţie Hipnozis. pe 
site-ul  boondie vip Klub, este ales ca fiind produsul Creativ al 
Anului (2007). Cea mai semnificativă recunoaştere a muncii sale 
este faptul că în 2005 storyboard-ul desenat pentru mcCann 
erickson este selectat pentru expoziţia societăţii ilustratorilor din 
new york: „the Art of storyboard”, şi devine membru al acestei 
societăţi. În 2004 se alătură Academiei maghiare de benzi 
desenate, devenind membru în forul superior al acesteia. este 
redactor artistic al revistei pinkhell editată de către Academia 
maghiară de benzi desenate, participă la numeroase expoziţii de 
benzi desenate din ungaria. În 2007 pentru lucrarea 8 perc 
(8 minute) juriul de specialitate îi acordă premiul Alfabeta, 
decernat pentru Cea mai bună bandă desenată a anului.

banda desenată propusă este originală, este potrivită 
tuturor categoriilor de vârstă a privitorilor şi protejează 
demnitatea umană şi dreptul la propria imagine.
planşele pot fi aduse la Galeria etaj 3/4 (teatrul naţional 
bucureşti) pe toată perioada salonului, zilnic, începând 
cu ora 17:00. 
persoana de contact: Alexandru Ciubotariu. 

pe durata salonului european de bandă desenată, vor 
fi proiectate animaţii inspirate din benzi desenate.

PROIEcŢII

„istoriA benzii desenAte din unGAriA”
vineri
29/octombrie/2010
ora/17:00

sâmbătă
30/octombrie/2010

ora/15:00-16:00

Gavin Pryke şi Jocelyn Gravot = 1 englez + 1 
franţuzoaică = 2 artişti într-un studio din  nantes 
(Franţa). Căutând zi de zi pe internet, la televizor şi 
în viaţă mostre de umor negru, sF şi poezie, cei doi 
pictori/ilustratori/povestitori secvenţiali lucrează la 
forme anarhice de bandă desenată. Channel hopping cu 
colţul ochiului, ei regurgitează fragmente de cotidian/
film/documentar/videoclip/news, plus comentarii de pe 
youtube, sub forma unui produs cultural răcoritor. Astăzi 
o expoziţie, în curând o carte. www.gpillustration.co.uk
www.lovewiththeproperstranger.tumblr.com 

desene oriGinAle
@ CAFÉ lente, 
str. Gen. dAvid prAporGesCu 31
5-21/noiembrie/2010
ora/12:00-22:00

George are 33 de ani şi este din bucureşti. În afară 
de asta nu ştim nimic despre el. Astfel, 20 de artişti 
încercă prin intermediul benzii desenate să dezvăluie, 
cât mai fantastic cu putinţă, personalitatea lui George. 
totul într-un frumos album marca Hardcomics, care va 
avea lansarea oficială în cadrul Festivalului internaţional 
de benzi desenate Angoulême. până atunci însă, vă 
propunem un preview.
the book of George este un proiect Hardcomics finanţat 
prin programul Cantemir, al iCr.
www.thebookofgeorge.ro

previeW
@ bAse CAFÉ,
str. şepCAri 22
28/oCtombrie-21/noiembrie/2010
ora/11:30-23:00 reGulAmentul 

ExPOzIŢIEI AD-hOc

librăria Jumătatea plină propune o antenă de campanie a 
farmaciei sale. Asociaţia Jumătatea plină e un sindrom rar 
şi puţin înţeles ce afectează grav sau în măsura posibilului 
mentalitatea prea conformistă în materie de benzi desenate 
sau muzică. librăria distribuie pe prescripţie informaţie 
sensibilă sub formă de roman grafic, fanzină şi mai nou 
broşuri serigrafiate naturist. Adresa permanentă e 
str. Gen. david praporgescu nr. 31 (la Café lente).  
deviza noastră: obiect de activitate fără adaos comercial şi 
reţete magistrale compensate la toate cazurile pasionante de 
fixaţii grafice. pentru sănătatea dvs. evitaţi contactul prelungit 
cu www.concursbd.blogspot.com

În cadrul salonului european de bandă desenată, lIbRĂRIA 
cĂRTUREşTI va prezenta publicului o amplă selecţie de 
benzi desenate aparţinând unor editori francezi şi belgieni 
reprezentaţi de biroul internaţional al editurii Franceze (bieF), 
cum ar fi Glenat, dupuis, soleil sau dargaud.  
iubitorii de benzi desenate, copii sau adulţi, vor avea ocazia 
să descopere sau să redescopere unele dintre cele mai 
cunoscute povestiri de bandă desenată franco-belgiene.
www.librarie.carturesti.ro

VâNzARE De cArte
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