
Peste 800 de vizitatori la Festivalul International de Benzi Desenate

   Benzile desenate au fost principala ocupatie a sibienilor weekendul trecut, acestia participand in
nenumarate randuri la diferitele activitati din cadrul festivalului care a debutat vineri, 4 aprilie. De vineri
si pana duminica, festivalul si-a primit publicul in diferite locatii, printre care sala EXPO a Primariei,
Libraria Erasmus sau Welt Kultur.  Trei zile de benzi desenate
  
  Programul festivalului a cuprins numeroase activitati, fata de care publicul sibian a aratat un mare
interes. Sambata si duminica, trei worshopuri de desen au fost organizate pe rand de desenatorii Octav
Ungureanu, Şerban Andreescu, Martin Robic si Vlad Forsea, acestia testandu-le talentul la desen
participatorilor. Tot in cele doua zile, cele mai antrenante activitati pentru desenatori au fost cele trei
meciuri de benzi desenate, performante artistice in direct unde autorii au lansat provocari pe hartie.
Plecand de la o idee a primului desenator care a pus creionul pe hartie, autorii au desenat in fata
publicului, realizand un exceptional dialog grafic. Orarul de sambata a mai cuprins si conferinta moderata
de Dodo Nita, cel care a vorbit publicului despre benzile desenate franco-belgiene, unde, dupa indelungi
rasfoiri, a gasit peste 200 de benzi in care se vorbea despre Romania si trei in care aparea Sibiul. in cadrul
conferintei, Francois Montier, unul dintre pilonii de baza ai acestui festival, a vorbit despre impactul pe
care benzile desenate il au in Sibiu, spunand ca sibienilor le place sa se vorbeasca despre orasul lor.
Totodata, a mentionat ca principala preocupare a clubului de benzi desente pe care l-a infiintat este
punerea in valoare a Sibiului, pentru ca este un oras plin de povesti. Sambata, festivalul s-a mai bucurat
de o premiera: lansarea noului album al lui Alex Talamba, "Cei de Dincolo", la libraria Erasmus.
Albumul de benzi desenate reprezinta o noua colaborare intre George Dragan, cel care a pus baza
scenariului, si Alex Talamba, cel care este "vinovat" pentru desene si culoare. O alta lansare a avut loc
ieri, cand revista "Comincs #20", proaspat tiparita, a fost prezentata publicului. Pe parcursul celor trei zile
de festival, vizitatorii au avut posibilitatea sa admire trei expozitii inedite aflate in sala EXPO: "Spirou
Heros 5 etoiles", <> si <>. De altfel, cei care au dorit si-au procurat cartile de benzi desenate ale autorilor
prezenti, impreuna cu dedicatiile acestora.
  
  Desenatori de renume, impreuna la Sibiu
  
  Zece autori de renume a adus anul acesta Festivalul de Benzi Desenate la Sibiu. Timp de trei zile, acestia
au relationat cu publicul, le-au impartasit din experientele pe care le-au avut si au desenat sub ochii lor.
Unul dintre invitatii speciali ai festivalului a fost Dodo Nita, considerat specialistul fara pereche al
benzilor desenate romanesti, autorul "Istoriei benzii desenate romanesti" si a altor volume. Un alt nume
de succes al benzii desenate Roman esti si din nou oaspete al festivalului, dupa ce a luat parte si la prima
editie, este ilustratorul Şerban Andreescu, cel care isi trece in cont o experienta de peste 20 de ani in
domeniile vizual si media. Un nume de referinta pentru noua generatie de desenatori, remarcat atat in
Romania cat si in Franta, este Alex Talamba (Tamba), cel care a venit la Sibiu pentru a-si prezenta cel
mai recent album, "Cei de dincolo". Octav Ungureanu, Vlad Forsea si Alexandru Toma sunt alti trei
autori romani de benzi desenate care au luat parte la festivalul de la Sibiu. Alaturi de acestia s-au aflat si
trei autori francezi, care au reprezentat cu mandrie banda desenata la festivalul din Sibiu. Vorbim de
Nylso, Martin Robic (Chapo), un tanar desenator francez de 16 ani, si Aubry Potrin, primul autor francez
publicat in Romania.
  
  Un festival adevarat
  
  "Excelent, o editie fantastica." Asa a definit Francois Montier cea de-a doua editie a Festivalului de
Benzi Desenate. Daca prima editie a fost mai degraba "o incercare, dar cu un rezultat extraordinar, cea
de-a doua a atins nivelul unui festival adevarat, cu diversitate artistica si mult public interesat de benzile
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desenate", dupa cum a spus imediat dupa inchiderea evenimentului Francois. De altfel, a marturisit ca
munca de echipa este cea care a condus la realizarea festivalului, iar la aceasta au luat parte organizatorii,
dar si voluntarii. Cea de-a editie a Festivalul International de Benzi Desenate de la Sibiu a fost organizata
de Asociatia de prietenie <> si Asociatia <>, cu sprijinul Primariei Municipiului Sibiu si a altor sponsori.
Editia 2014 a festivalului a luat sfarsit ieri, la orele amiezii, cu un ultim meci de benzi desenate. Finalul a
adus cu el si o serie de multumiri adresate organizatorilor, desenatorilor si tuturor celor care au facut
posibila aceasta editie a festivalului. Organizatorii se gandesc deja la cea de-a treia editie, la care vor
incepe sa lucreze inca de saptamana viitoare. Cu toate ca festivalul si-a inchis portile ieri, acesta va
continua de astazi si pana vineri, 11 aprilie, cu ateliere de benzi desenate pentru elevii din scolile si liceele
din Sibiu si judet, in cadrul saptamanii "Sa stii mai multe, sa fii mai bun".
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