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Un eveniment organizat
de Clubul SFVA Craiova ºi
Casa de Culturã a Municipiului Craiova
“Traian Demetrescu”

Banda Desenatã Craioveanã ºi SFVA mulþumesc pe aceastã cale directorului
Alexandru Stuparu de la CCM Craiova pentru sprijinul dezinteresat ºi
entuziast

Banda Desenatã Craioveanã
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un strip în patru casete
(scenariu de Viorel Pîrligras)
(Introducere în afara casetelor) Cred cã Banda
Desenatã Craioveanã s-a constituit într-o frumoasã
searã de toamnã 1982, când drumul meu s-a intersectat
cu cel al lui Marian Mirescu. (Boing!) Ne ºtiam de vreo
ºapte ani, activasem la cineclubul Casei Studenþilor ºi
realizasem împreunã un film de desene animate. Ne
împãrtãºisem încã de atunci pasiunea pentru benzi
desenate, iar discuþiile pe marginea colecþiilor de Pifuri atingeau cote emoþionale ce depãºeau simplele
relatãri „tehnice”. Stagiul militar rupsese legãturile cu
Marian, apoi nimerisem în alte lumi ºi alte experienþe,
între care SF-ul juca un rol important, aºa încât
reîntâlnirea cu Marian a avut loc pe fondul unui nou
cenaclu SF pe care-l înfiinþam în acel moment cu o
parte din nemulþumiþii cenaclului „Henri Coandã”. „Victor Anestin” (SFVA pour les connaîsseurs) avea un
patron nou – Clubul sindicatelor Electroputere – care
ne promitea decontarea deplasãrilor la manifestãrile
de gen, salã de ºedinþe ºi editarea unui periodic
(Youpiiii!). Marian a rãspuns imediat chemãrii mele ºi
s-a aflat printre membrii fondatori. Din acest motiv,
ponderea graficã, mai ales cea BD, a devenit foarte
importantã în noul cenaclu. O mulþime de personaje
cu talent grafic s-au perindat prin SFVA. Dumnezeu
ºtie de unde-i racola Marian, cel mai probabil de la Casa
Studenþilor – devenitã ulterior al doilea patron al
cenaclului. La mulþi nu le mai ºtiu nici numele, mai ales
cã dispãreau repede, dupã câteva încercãri creative
timide. (Zooou!) Pelerinajul la cenaclu avea sã aducã
totuºi noi membri în gruparea BDC: cel mai interesant
era de departe Valentin Iordache, un autor care ºi-a
format o solidã operã BD, apoi un tânãr pasionat de
BD, colecþionar ºi cititor, pe nume Dodo Niþã.
Caseta 1: Marian Mirescu era miezul reactorului
BDC. Dezbateri, eseuri, analize, fanzine – lui i se
datoreazã toatã acea activitate febrilã care îl urmãreºte
ºi astãzi. Din punct de vedere creativ este un
perfecþionist, fiind unul dintre puþinii desenatori care
îºi refac – uneori perpetuu – planºele ºi scenariile.
(Houmph!) Marian Mirescu ºi-a creat un univers BD
propriu, plecând de la cel clasic ºi tradiþional de pe
piaþa occidentalã. Astfel, în viziunea sa, Pif devine
Zorrel, Tintin devine Tetin, C.Arnal devine Profesorul
Kanal. Lor li se alãturã dinozaurul Bebe, influenþat fãrã
îndoialã de succesul de piaþã al
Jurrasic-Park-ului, puºtiul Tetin - apãrut
în perioada când fiul sãu se afla în etapa
de tetinã, ºi extraterestrul Prz –
antimodelul clasicului ET. Totuºi, cel mai
pregnant personaj al sãu a rãmas pânã
în ziua de azi Bulã, un hâtru cu rãdãcini
populare care se pliazã atât de bine pe
specificul caracterului naþional.
(Booom!) În ceea ce priveºte tehnica de

execuþie, nu exagerez cu nimic când afirm cã Marian,
Mirescu este un maestru al liniei, un vicios al
exerciþiului grafic. Planºele sale exprimã bucuria
desenului ºi produc acea încântare esteticã privitorului.
Marian Mirescu este un Grafician.
Caseta 2: Totuºi, adevãratul artist BD al grupului
rãmâne Valentin Iordache. Fãrã sã beneficieze de o
culturã exhaustivã din domeniu, fãrã sã urmãreascã
propagarea creaþiilor sale cãtre cititori, Valentin Iordache
a desenat aºa cum a respirat, aºa cum a fumat sau
cum a bãut celebra bere booonã craioveanã: în mod
firesc, cotidian aproape, tratând banda desenatã ca pe
un exerciþiu al minþii ºi al mâinii, desene de care se
descotorosea apoi, dãruind originalele membrilor
grupului. N-a exploatat personaje, dar a creat personaje
memorabile: Johann, micuþul cãruia îi plãceau stelele,
Herta, cea cu ochii de aur, Hans, pãpuºarul cocoºat,
sau Erji, mireasã în perspectivã! (Argh!) Valentin
Iordache a excelat însã cel mai bine în nararea
poveºtilor BD, tratate într-un stil grafic personal ºi uºor
de recunoscut. De un umor aflat câteodatã la limita
emoþiilor adânci, a presãrat istoria BDC cu poveºti
inefabile, precum „Sfânta dictaturã popularã”, „Cântecul
lui Foaie-verde”, „Eram tineri”, „Halta din Strehaia”, dar
mai ales seria caragialeanã „Le mitocain roumain”,
apãrutã în Academia Caþavencu. Singurul care a avut
o personalã BD pe simeze, Valentin Iordache este
Marele Autor. (Chapeau!)
Caseta 3: Pe Cristian Ciomu îl cunosc de prin ’72,
cred, când, elev fiind, publica în revista liceului „Nicolae
Bãlcescu” (actualul „Carol I”), benzi desenate realiste
cu daci ºi oameni primitivi à la Rahan. Admiraþia mea
faþã de el a crescut ºi când i-am vãzut creaþiile publicate
în „Cutezãtorii” din acei ani, lucrãri de altfel premiate. A
urmat o elipsã creativã în viaþa sa (ZZZZZ!), timp în
care, deºi era dominat de muzicã ºi arhitecturã, n-a
pãrãsit lumea BD ºi a rãmas un cititor înfocat al
producþiilor occidentale, cu precãdere. Dupã Revoluþie,
a îndrãznit din nou sã publice. În ciuda faptului cã opera sa nu este foarte vastã, a reuºit sã creeze poveºti
memorabile. Cine ar putea uita oare povestea plinã de
dramatism „Moartea lui Decebal”? Notoriu este ºi
personajul sãu – Prichindel, un personaj excelent, în
ciuda faptului cã nu a fost exploatat la justa lui valoare.
Numele personajului a constituit ºi obiectul unei reviste
pentru copii la care a colaborat ºi Marian Mirescu. Mai
târziu, Cristian Ciomu a fost adoptat tacit de cãtre BDC
cu care a activat pe diferite paliere, de la rubrica „BDfile(s)” susþinutã în revista „Autograf MJM”, pânã la
excelentele reprezentaþii muzicale din care amintim
„Balada lui Corto Maltese”. (Pom-pom-pom-pom!)
Caseta 4: Despre mine este ºi uºor ºi greu sã
vorbesc, mai ales în termeni laudativi. Este uºor pentru
cã am fãcut toatã viaþa benzi desenate, este greu
deoarece creaþiile n-au reuºit întotdeauna sã comunice
în bune condiþii tehnice cu cititorul. Este uºor pentru cã
am avut aceleaºi repere ca cele ale colegilor împãtimiþi:
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influenþa BD-ului occidental între care se remarca pregnant Pif, evadarea în SF; greu deoarece, ca sã-mi fac
publice creaþiile, trebuia uneori sã-mi creez proprii
suporþi publicistici – reviste sau cãrþi. (Aieeee!) Am în
palmares câteva mii de stripuri, mai ales cu un personaj
canin numit Oscar, un alt personaj – Fergonautul – a
fost destul de popular în anii ’80, iar pe Haplea l-am
„moºtenit” de la genialii sãi creatori Nicolae Batzaria ºi
Marin Iorda. În rest, mai multe zeci de povestioare
publicate în reviste de tot felul, trei cãrþi BD: „Escalã pe
Tobra”, „Lumi paralele” ºi „Caragiale - Schiþe”. Banda
desenatã a fost întotdeauna pentru mine modalitatea
de a spune poveºti. Iar viaþa mea a fost, cu mici excepþii,
o adevãratã bandã desenatã.
(Consideraþii pe manºeta scenariului) Aº fi nedrept
sã rezum Banda Desenatã Craioveanã doar la cei patru
expozanþi, cei patru sunt doar vârful activitãþii grupului,
cei care au lãsat în urmã personaje sau poveºti viabile.
Din BDC pot face parte mulþi alþi creatori BD craioveni
care au activat la un moment dat în mirifica galaxie
bidimensionalã: Nicolae Florin Radu aka „Spoitoru’”,
Cristian Loghin supranumit „Corto” sau Alexandra Dan
– majoritatea discipoli ai lui Marian Mirescu. Regretul
meu în ceea ce-i priveºte este cã nu au fost suficient
de insistenþi în a lãsa în urmã poveºti BD sau personaje
consistente; potenþial ºi talent aveau, tenacitatea le-a
fost deficitarã. Molipsit de emulaþia grupului, scriitorul
Mircea Liviu Goga a fãcut ºi el la un moment dat benzi
desenate: o barocã poveste autobiograficã, într-un
grafism halucinant. (Paf!)
Dar, pentru cã BD este
viaþã, iar viaþa este BD,
lucrarea sa a pierit,
exorcizatã în favoarea unei
lumi mai bune. Sau mãcar
mai liniºtite.. Dar Banda
Desenatã Craioveanã n-a
însemnat doar creatori. Un
student din anii ’80, mare
consumator BD, avea sã
participe
cu
mult

Viorel Pîrligras

entuziasm la acþiunile cenacliere ale BDC. Dodo Niþã
avea marea calitate de a
insufla încredere mem-brilor
grupului – în general pesimiºti,
ca mai toþi creatorii –, dar ºi
de a contabiliza realizãrile,
pânã la creaþii nesemnificative,
sugestionând ºi autosugestionându-se despre mãreþia
benzii desenate româneºti, în
realitate un gen de niºã cu
public restrâns, care nu prea
tenteazã editorii. (Floosh!) EL
nu-ºi va abandona visele ºi va
deveni ulterior un cunoscut
organizator de saloane BD
naþionale sau internaþionale, SFLASH, “revista” SFVA (nr.3)
cutreierând meridianele ºi
paralele BD ºi pozând în „papã al benzii desenate
româneºti”. (Zbang!)
(Încheiere în stil Lucky Luke, cu siluete pe fundal
de apus de soare) Banda Desenatã Craioveanã a
împlinit 30 de ani. Nu mã întrebaþi când, nu ºtiu când
au trecut anii... Ce vã pot spune este cã 30 de ani nu
înseamnã un capãt de drum, ci doar o vârstã. ªi încã
una þinând de palierul tânãr, dar matur în gândire, dacã
raportãm la femeia lui Balzac (Tiiit!). ªi poate cã aceastã
expoziþie era necesarã ca sã marcheze definitiv un jalon

Toamnã târzie. 1982. Împreunã cu Marian Mirescu ºi alþi membri ai noului cenaclu
SF “Victor Anestin” - SFVA
Fanzin de tranziþie “Henri Coandã””Victor Anestin”, realizat de SFVA

Cristian Ciomu
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Totul a început în 1965 când aveam 10 ani ºi am
þinut prima oarã în mânã o revista “Vaillant Le Journal
de Pif”. Am fost fascinat de acestã înºiruire de casete
cu desene care spuneau poveºti minunate.
Prin 1967, în spaþiul românesc, apare revista
sãptãmânalã “Cutezãtorii”, care publica o planºã BD
pe ultima paginã ºi care se alãtura revistei lunare
“Luminiþa”, unde apãreau 2-3 pagini de BD. Cred cã
am ajuns repede la concluzia cã este prea puþin BD
produs în România ºi mi-am propus sã-mi încerc ºi
eu puterile. Prima mea bandã desenatã – “Sfântul” –
a preluat personajul din serialul cu acelaºi nume, în
mare vogã atunci la TVR, iar un unchi, medic
stomatolog, care picta, m-a încurajat sã merg mai
departe. Aveam un prieten – Emil Gherman din
Câmpia Turzii – de aceeaºi vârstã cu mine, care avea
ºi el pasiunea BD ºi trei ani am corespondat împreunã,
în fiecare scrisoare fiind una sau douã planºe BD format A4, color. Astfel, am realizat peste 100 de planºe,
un exerciþiu foarte util de creativitate, iar tehnica
desenului a evoluat simþitor. În 1970 am început sã
public BD în revista “Licãriri” a Liceului Nicolae
Bãlcescu din Craiova unde eram elev: “Moartea lui
Decebal” a apãrut în numerele din 1970 –71, iar
“Pãmântul a gemut” în 1972.
În toamna anului 1970, revista “Cutezãtorii” a
organizat, împreunã cu revista “Pif”, primul concurs
BD din România, cu personajul Colegul Minitehnicus
– un roboþele desenat de C.Arnal, pãrintele lui Pif, la
care am obþinut o menþiune, diploma fiind semnatã în
original de C.Arnal. Asta mi-a dat curaj ºi speranþe.
În vara lui 1971, “Cutezatorii” a organizat al doilea
concurs BD, cu titlul “Eroi contemporani”, la care am
trimis trei planºe desenate în manierã comicã, iar “Cei
7 prieteni” a fost prima planºã publicatã dintre cele
sosite în concurs.
Am primit Premiul Intâi (un aparat de radio cu
tranzistori) la secþiunea “Eroi din zilele noastre”. Ulterior, s-a mai publicat o planºã cu “Doduþã” ºi am primit
o solicitare de a trimite noi desene, care au fost

publicate. Am primit ca premiu o minge de volei... Eram
fericit ºi plin de speranþe.
În vara lui 1972 am fãcut o vizitã la redacþia
“Cutezãtorii”, cu o mapã de planºe BD sub braþ.
Redactorul Ioan Donca m-a primit cu amabilitate, a
reþinut câteva planºe, dar mi-a dezvãluit cã BD-ul se
loveºte de mari probleme la revista “Cutezãtorii”.
Aripile mele de creator BD s-au pleoºtit. Eram convins
cã în Romania nu va exista niciodatã o revistã
autohtonã dedicatã BD-ului care sã concureze cu “Pif”
ºi mi-a dispãrut orice dorinþã sã mai produc BD-uri de
sertar.
În 1990, la jumãtate de an de la revoluþia românã,
cea care a rupt barierele cenzurii comuniste ºi a
deschis porþile þãrii spre libertãþi nesperate, eram de
10 ani arhitect la IPJ Dolj ºi într-o zi m-am trezit cu
vizita unui fost coleg de liceu, profesor la Palatul
Copiilor, care, împreunã cu alþi colegi, dorea sã editeze
pe cheltuialã proprie o revistã pentru copii. Amintinduºi de BD-urile mele din revista liceului, mi-a propus
sã le public în noua lor revistã. “Prichindel” nr. 1 a
apãrut la finele anului 1990 ºi avea 24 de pagini, din
care 15 erau BD-uri: “Moartea lui Decebal” în 6 planºe
redesenate, deoarece originalele vechi nu mai existau,
“Extratereºtrii” – un BD de sertar – 4 pagini) ºi l-am
creat pe Prichindel – personajul care dãdea numele
revistei, un mic clovn-magician pus pe ºotii, ce se
confrunta cu prietenul Biluþã-Corcodel în aventuri ºi
gaguri. Din pãcate, tirajul destul de mare al primului
numar – peste 10.000 de exemplare – a avut o
distribuþie greoaie, fapt care a descurajat grupul de
profesori-editori ºi l-a determinat sã renunþe de a mai
continua cu numãrul 2 al revistei din care deja
pregãtisem coperta, gagul cu Prichindel ºi Corcodel,
Extratereºtrii (continuarea, planºele 5-8), Lumea lui
Athum – 3 planºe refãcute, “Pãmântul a gemut” din
’72 ºi am mai desenat un BD nou în 4 planºe, inspirat
din vechile mituri dacice denumit: “Moºule”.
Salonul BD din 1993, organizat la Casa Studenþilor
din Craiova, mi-a oferit ocazia sã-i cunosc pe Dodo
Niþã, Valentin Iordache, Marian Mirescu (colaborator
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la “Prichindel” cu BD-ul “Super Baby”), care, împreunã
cu Viorel Pîrligras pe care deja îl ºtiam, alcãtuiau
gruparea Banda Desenatã Craioveanã, cu o activitate
intensã în domeniul BD-ului înca din anii ’80 ºi
colaboratori activi la suplimentul saptãmânal “Mini Azi”,
dedicat integral BD-ului românesc, editat de ziarul
“Azi”. Prin ei am pornit ºi eu o colaborare la “Mini Azi”,
publicând acolo lucrãrile mai vechi ºi mai noi. Din
pãcate, suplimentul “Mini Azi” a fost doar o ºcoala bunã
pentru noua generaþie de tineri autori, dar
insuficient ca sã reprezinte pentru generaþia
mea o revistã importantã de calitate, tradiþie
ºi continuitate în BD-ul românesc.
Dupã 1995 am încetat producþia
desenatã, dar am rãmas admirator fidel al
artei BD, participând anual la Saloanele din
Romania, unde erau invitaþi mari autori, iar
în anii 2002 ºi 2003 am fost chiar organizator
ºi gazdã al unui astfel de salon.
Ca o activitate complementarã, am mai
realizat “Balada lui Corto Maltese” – un
omagiu adus marelui Hugo Pratt, unul dintre
cei mai mari autori BD din toate timpurile,
cu o muzicã originalã suprapusã peste
imagini proiectate din opera maestrului ºi pe
care am prezentat-o în octombrie 2000, în
variantã live, la Teatrul Naþional din Craiova,
iar apoi în octombrie 2005, în variantã
electronicã – PowerPoint-CD la Salonul
Internaþional de la Constanþa.
Banda Desenatã Craioveanã, care m-a
primit cu bucurie ºi respect în rândurile sale,
reprezintã marea speranþã cã într-o buna zi

Cristian Ciomu

sã mã aºez din nou la masa de lucru pentru a reînnoda
firul creaþiei BD-urilor pe care le simt în suflet ºi în
gând, dar nu am gãsit încã determinarea sã le aºtern
pe hârtie.
Poate acest moment mult aºteptat va veni chiar
acum, în 2012, prin aceastã expoziþie retrospectivã
însoþitã de un catalog care însumeazã unele dintre
cele mai reprezentative lucrãri ale acestui grup.
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Prima planºã cu acest personaj apare în revista care-i poarta numele – „Prichindel” nr. 1 –, din pãcate ºi ultimul tipãrit ºi pus
în traista lui Moº Crãciun, fratele capitalist al comunistului Moº Gerilã – cel care nu iubea prea mult banda desenatã.
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Cristian Ciomu

Este o BD din 1995, în trei planºe desenate într-o singurã noapte, înaintea Salonului internaþional de bandã desenatã
de la Braºov – acolo unde mergea cu submarinul ºi cãpitanul Nemo.

Cristian Ciomu

PESCUIT BUCLUCAS2
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Prima apariþie – în alb/negru ºi format A5 – a fost într-un Magazin Estival BD, alãturi de alte câteva povestiri
comice, unele cu tentã eroticã, ceea ce m-a amuzat grozav deoarece Prichindel primea astfel prima sa lecþie de...
„educaþie sexualã”.

AH, BDC! 10

PESCUIT BUCLUCAS3

Cristian Ciomu

A doua apariþie – varianta color, format A4 – a fost în celebrul „Mini Azi”, unde în sfârºit ºi-a gãsit locul binemeritat,
alãturi de alte planºe fãcute de copiii de la cercul BD al lui Sorin Anghel din Bucureºti

Cristian Ciomu

MOSULE!
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„Moºule!” este o bandã desenatã în patru planºe, pregãtitã în 1990-91 pentru revista „Prichindel” nr. 2, care din
pãcate nu a mai apãrut, din cauza unei distribuþii deficitare. În cele din urmã a fost publicatã în „Mini Azi”, în douã
numere, cu „va urma”, câte douã planºe pe numãr.

AH,
AH, BDC!
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MOSULE!2

Cristian Ciomu

Voiam sã fie o BD „mai altfel” – casetele nu mai sunt delimitate, intrã unele prin altele, iar povestea curge prin
secvenþe largi – fiecare planºã apare ca un desen unitar.

Cristian Ciomu

MOSULE!3

AH,
AH, BDC!
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Planºa trei a fost expusa în expoziþia „77 de ani de BD” – Bucureºti, iunie 2011, ºi apoi la Centrul Belgian al BD de la
Bruxelles – octombrie 2011 ºi e cea mai dramaticã ºi mai dinamicã din poveste, deoarece prezintã secvenþa când lupii,
la comanda moºului, se reped din bezna nopþii spre duºmani ºi-i fac praf.
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MOªULE!4

Planºa patru restabileºte misterul de la început. Moºul nu existã, lupii s-au topit în noapte,
iar lupta finalã o duce copilul, cu tatãl sãu care þine în mânã toiagul magic al moºului, lovind
nãpraznic duºmanul, nu ca sã-l omoare, ci doar sã-l facã sã nu uite.

Cristian Ciomu

Jurnal de Pifan
BD! 15

Il est vivant!

AH,
AH, BDC! 15

Dragã prietene de pe Marte,
Sînt pionierul Valentin Iordache de pe Terra.
Planeta mea este mare ºi frumoasa. La noi
înfloresc ºtiinþa ºi cultura. Pe planeta mea ºtiinþa
rezolvã toate necesitãþile omului. Sînt în clasa
a III-a ºi învaþ pentru a deveni un renumit om
de ºtiinþã. Am note mari la Cunoºtinþe despre
ºtiinþã ºi tovarãºul comandant instructor de
detaºament m-a ales pe mine sã scriu o
scrisoare unui pionier de pe planeta prietenã
Marte.

Odata cu aceastã ilustraþie desenatorului pe bandã

Valentin Iordache

va prezentãm, în premierã absolutã, The Making of:

Pe planeta mea ºtiinþa produce mari
descoperiri în toate domeniile. Cea mai mare
descoperire despre care ne-a vorbit tovarãºul
este cercetarea psihicã a microuniversului. În
vechime, încã înainte de anul 2000, a început
ascultarea curenþilor electronici. Mai tîrziu au
aparut aparatele de selecþie din aceºti curenþi a
biocurenþilor. În anul 2514 s-a selectat un singur
flux, de numai doua secunde ºi a fost înregistrat.
Redat cu încetinitorul, s-a dovedit a fi fluxul
psihic de o viaþã al unui om de
ºtiinþã de pe electronul

AH, BDC! 16

Dragã prietene de pe Marte,

ascultat. S-au aflat multe date importante despre
civilizaþiile care înfloresc pe diverºi electroni. Mai
ales s-a descoperit faptul ca oamenii de ºtiinþã
de pe elctronul ascultat cercetaserã ºi ei lumea
noastrã, într-un mod foarte ingenios. Au folosit
cîmpurile magnetice ale galaxiilor lor cu lentile
ºi au descoperit cã universul lor se terminã la o
distanþã uriaºã. Folosind cîmpurile magnetice
ale ultimelor galaxii au reuºit sã priveasca în
lumea noastrã!
Timp de mii de generaþii au înregistrat
sunetele ºi imaginile care le parveneau, pînã
cînd s-au acumulat un numãr îndestulãtor ºi
pînã au descoperit modalitatea de a le relua cu
repeziciune pentru a le face inteligibile. Apoi au
descifrat limbajul. Înregistrarea în clar a fost un
eveniment special în viaþa acelor lumi minuscule. Iar noi am aflat ºi faptul de viaþã surprinºi
timp de mii de generaþii, de locuitorii de pe electron. Închipuieºte-þi, un pãmînteam vãitîndu-se
doctorului cã soþia lui fãcea ceva.
Tovarãºul ne-a spus cã aceastã mare
realizare a ºtiinþei noastre a fost continuatã de
multe altele. Ne-a explicat cã subiecþii de pe
electroni simt cu o coadã deasupra capului fluxul
psihic atras de noi. Interesant, mi-am spus
pentru cã ºi eu, încã de cînd eram mic, simt

Valentin Iordache

deasuprea capului un fel de atracþie. S-ar putea
ca ºi noi sã fim interceptaþi de oameni de ºtiinþã
dintr-o lume în care noi sîntem electronii. La noi
de mult timp se lucreaza la aparatul care sã ne
permitã dialogul cu civilizaþiile de pe electroni.
Pînã îl realizãm noi poate îl realizeazã ºi cei mai
mari decît noi.
Eu voi creºte ºi voi devei um om de ºtiinþã
de renume ºi vreau sã realizez aparate cu
ajutorul cãrora sã începem marele dialog al
universului care, dupã cum se ºtie încã din
antichitate, este infinit.
Aºtept sã-mi scrii, draga prietene, despre
realizãrile ºtiinþei de pe planeta ta. Sper sã ne
vedem la varã cînd vom termina, prin muncã
patrioticã, nava “Vacanþa” cu care vom face
excursii pe planetele prietene.
Adresa mea este: 74562 str. Mironov, cartier
Hobana, 9012-Mirescu, Romania, Terra
Tot inainte!
Valentin*
*In corespondenta dintre Marian si Valentin s-a strecurat si
aceasta scrisoare deturnata...in 3 mai 1986

Nevoia de feedback. Îl interesa pãrerea noastrã. În lipsa Internetului, comunicam în scris.
Voia sa publice ºi se întreba daca “intrã sau nu intrã”, pentru a afla ºi pãrerile altora ºi pentru a arata ºi a se “lãuda” prietenilor.
Disponibilitatea pentru colaborare: aici, un exemplu de lucru pe textele altora (în special poezii!)

Valentin Iordache

...vã recomandã desenele sale

afisul expoziþiei lui Valentin Iordache organizatã de clubul SFVA in 1984
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ªTIAÞI CÃ...

Valentin Iordache

“Ce zici de idee? ...
Þi-am pomenit numele în ultima casetã ºi n-aº vrea sã te superi. N-o lua în nume de rãu. Ia-o cu voioºie, ca pe o poanta
veselã... Deocamdatã am o nouã idee, cu unul care se aruncã de la etaj. În cel mult o sãptãmînã þi-l trimit...”
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ERJI SE MÃRITÃ!

Valentin Iordache

În acele vremuri, autorul, care avea aerul de a se elibera deplin prin creaþiile sale, îºi punea întrebarea: ”intrã asta sau nu
intrã” ºi astfel avea în rezervã o variantã. La ERJI a mai fost o problemã: ”Cum se scrie ERJI ?” ºi ERJI a rãmas!

Ca de obicei, povestea realiza(rii acestei poves,ti desenate începe cu o coala( de bloc de desen (înga(lbenita( în timp),
frumos impartita in patrate egale despartite de golul provocator specific si creionarea… Tot ca de obicei în acele
vremuri, autorul, fie el s,i Valentin Iordache, care avea aerul de a se elibera deplin prin creat,iile sale, îs,i punea

Valentin Iordache

NU TU BULÃ NU TU CASETÃ
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Un caz de autoreprezentare, ºi nu singurul la Valentin, o mãrturie în acelaºi timp despre patimile autorului de benzi
desenate, suferinþe ºi bucurii… precum cea strângerii unei mâini (referire la o BD tridimensionala a lui Viorel).
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“Mitocanul român”

Valentin Iordache

+

Un episod din seria Le mitocain roumain, care a aparut ca poster in Mini Azi. Au dispãrut si originalul alb-negru initial
si cel colorat in PS si acesta, în acuarelã… Iatã, pânã la urmã, avantajul de a fi publicat. Mãcar.

Valentin Iordache

“Mitocanul român”
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Încã un ”mitocan”, din perioada de aur a cotidianului Eventimentul zilei, cu o referire la vânarea senzaþionalului care
alimenta nesaþul maselor largi populare, tot mai largi ºi tot mai…

AH, BD! 24
de Pifan
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Infanteria canina

HALTA DIN STREHAIA

Jurnal
Valentin Iordache

Valentin Iordache

HALTA DIN STREHAIA2
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Aceasta casetã goalã n-a fost destinatã acestor
rãnduri, dar picã bine. De fapt, Valentin voia ca
forma finalã, în asamblarea pe computer, sa fie
cu benzi (rânduri) de cãtre trei casete într-o
singura mare planºã, dar, prin alinierea lor douã
câte douã, necesarã pentru acest fomrat, A4, a
apãrut acest spaþiu, care ar fi fost unul de reflecþie
dacã nu l-aº fi umplut aºa cum fac ºi acum…
HALTA DIN STREHAIA este una dintre ultimele
sale creaþii, dacã nu chiar ULTIMA, o încununare
a unei opere pe care Valentin Iordache a hotarât
sa o închidã.
ªi totuºi… dar asta veþi vedea cu altã ocazie, întrun Sanki la colþ de stradã sau în cele mai bune
locuri de pe Internet ;)
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STAH (în traducere liberã)

Cu titlul n-eam descurcat noi. Cu restul vã descurcaþi voi...

Valentin Iordache

Valentin Iordache
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Una din colaborãrile lui Valentin cu Marian, în care unul creiona planºele cucerit de o idee, iar celãlalt o trecea
pe curat ºi-i dãdea culorile lui. Nu este o fantezie, ci o sumbra anticipare...
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présentent:

bandã fotograficã aparutã în revista HELION online
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Privindu-mã în oglinda acestor treizeci de ani ...
...îi vãd pe tinerii de azi, dornici sã se avânte pe
cãi de excitante rãtãciri, de cãutãri artistice
Astãzi, eu sunt “old school”, iar alþi tineri clameazã
o nouã revoluþie... gen “No school”. Simbolic, desigur,
din partea unor absolvenþi de Arte, Arhitecturã, Design s.a.m.d....
Cum a fost pentru noi, autorii de BD, atunci?
Tematica predilectã, lucru de înþeles, fiind cea SF,
riscând sã fie “evazionistã”, cum suna reproºul
neimplicãrii, al fugii de responsabilitãþi ºi alte
lemnoase vorbe, sau “escapistã” pe înþelesul celor
de peste... 30 de ani, fãcea din noi niºte toleraþi în
miºcarea SF, care, mai mult decât atât, era ºi
organizatã, instituþionalizatã - ideologizantã...
Autorii ºi fanii n-aveau cum sã se organizeze
defel, pentru ca bedeaua era un mijloc de expresie
flagrant capitalist, fãrã valenþe formativ-educaþionale,
cum avea realismul socialist, sau ºtiinþa ºi tehnica ºi
anticiparea înaintãrii societãþii socialiste pe noi culmi
(cosmice) de civilizaþie ºi progres... bla-bla-bla...
Dat fiind cã Banda Desenatã este ºi Poveste,
ne-a fost uºor sã ne întregim statutul de “sefiºti”
scriind poveºti SF.
Bun exerciþiu de
scenarist! În acele
vremuri sterpe, în
adãstare
neomioriticã, SF-ul
însemna zborul,
zborul de acolo ºi atunci, libertatea de aiurea,
crearea de universuri în care eram, inevitabil,
personaje: autoreprezentarea autorilor în BD era
un efect inocent al dorinþei de a fi altfel ºi doar
altundeva. Ficþiunea se lãsa ca o ceaþã fantasticã
peste o realitate încremenitã.
La Casa studenþilor, unde ne teleportam la
ºedinþele duminicale ale clubului SFVA, a avut loc
prima expoziþia personalã a lui Valentin Iordache, fost
student al Facultãþii de Filologie. Tot la “Casã”,
avusesem ºi eu prima personalã de graficã. ªi ultima. Acum sunt expus la prima “de grup”.

Marian
Mirescu

Tot acolo l-am intâlnit ºi pe Viorel, cu care am
colaborat la realizarea unui film de animaþie, iar de
acolo, în 1991, dupã nouã luni de activitate platitã,
dar neinteresantã, ca angajat adicãtelea, am cãpãtat
vrând (dintotdeauna) ºi nevrând (atunci) statutul de
free lancer, sau ºomer, pentru marele public; ºomer
activ, dar tot ºomer; ºi încã printre primii ani ai
perioadei numite “de tranziþie”, pentru a justifica ºi ierta
cam orice. Traduceri de romane SF, ilustraþie de carte
ºi de coperte de carte, benzi desenate, evident, grafica
de presã, unde Bulã îºi face apariþia ca personaj
desenat, el apãrând tot mai rar în bancuri: eu nu-l
identificam exclusiv cu perioada comunistã.
Experienþa cãpãtatã în acele vremuri îi permitea
sã pãstreze distanþa, condiþie esenþialã a ironiei,
hazului de necaz.

În plus, pe acest Bulã eu l-am întâlnit, mi-a fost
elev la ºcoala de dupã dealuri, unde predam franceza
existenþialã ºi auxiliara... Je suis, tu es, il est, elle... º.
Aah, da, da, tot atunci am avut ºi o întâlnire de multe
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Marian Mirescu
grade (CALM, CALM,
PRZ! Down, boy, couché!)

Cristian a fost student
la Bucureºti, la Arhitecturã,
iar de el doar “auzisem”, el
fiind “întrupat” în muzica
tânãrã: “Basorelief” ºi “Opus
1,61”... El este unul dintre
arhitecþii nu puþin(i) pasionaþi de
banda desenatã ºi autori
totodatã.
Nouã, “artiºtilor”, ni s-a alãturat ºi un „bedefil”
ºi ne-am pomenit ºi numit aºa, aºa de simplu ºi
de evident, Banda Desenatã Craioveanã, iar în
viitor posibil ”Criogenizatã” (ah, Sefeul!). Nu mai
ºtiu dacã povestea asta cu numele a fost înaintea
apariþiei planºei ”Banda” lui Valentin1), sau dupã.
Cred cã înainte. N-avea cum altfel!
Formula “cenaclu SF” ne-a þinut împreunã la
început în acele vremuri... neavând încotro, efectiv:
solidaritatea, îndreptãþirea unei activitãþi,
reconfirmarea unei pasiuni. O asupra-vieþuire, cum
am mai spus.
Dupã ce regimul nou nu ne mai con-strângea
împreunã duminicã de duminicã la împãrtãºania SF,
neavând niciun interes, am luat-o care încotro pentru
a explora libertatea ºi mijloacele noi de creºtere ºi
afirmare, fugãrind aceleaºi vise, care pãreau,
paradoxal, tot mai departe… În primii ani (90), un om
pasionat de România ºi de BD, Pierre Pascal, director al festivalurilor de la Angouleme ºi Grenoble2), nea mai încurajat sã visãm cu ochii larg deschiºi într-o
realitate nestatornicã, sã ne lãrgim ºi adaptãm
tematica la piaþã ºi sã ne organizãm, în sfârºit:
asociaþii, edituri, fanzine, evenimente BD, sub
genericul ”Banda Desenatã Craioveanã”, chiar dacã
nu eram toþi la un loc; era spiritul. Merci, Pierre!
Venind vorba de cei dispãruþi: dragã amintire îi port
ºi lui Jean Giraud-Moebius, plecat în primãvara acestui
an, un maestru recunoscut de toþi ºi un coleg de
breaslã cunoscut de fiecare, apropiat ºi dornic sã-ºi
împãrtãºeascã din experienþa celorlalþi, cu o mare
deschidere ºi bunãvoinþã.
Colaborãrile noastre, ale membrilor BDC, s-au
întins la nivel naþional ºi extins internaþional, dar
Craiova rãmâne locul din care plecãm ºi ne întoarcem
moebiusian, în care expunem ºi ne expunem, iatã,
ne întâlnim vrând sau… nevrând.
Valentin e mai departe, dar o cãlãtorie la Orºova
are un farmec inegalabil de pelerinaj de-a lungul
Dunãrii, cu un prieten din Kladovo, mai nou (Dragan),
cãtre ”legenda BD”, alãturi Cristian ºi Viorel din
1) compusã din carourile unei ferestre prin care vedem o
ºhleahtã de bandiþi, ”bandã” cum ar veni (ºi, fireºte,
”desenatã”), în mijlocul cãreia pare sã fi nimerit un oarecare
care încearcã pe cât se poate de discret ºi pe cât de speriat
sã o descuie ca sã fugã
2) faimoase festivaluri internationale de benzi desenate
din Franþa; în special Angouleme, o Mecca BD europeanã

Împreunã cu Bulã la Salonul BD de la Belgrad, în 2010

aceeaºi tulpinã severineanã, cu toþii scãpaþi de grijile
cotidiene ºi plãcut copleºiti de cele ale Bedelei…
Rãmân implicat în aceastã copilãreascã
îndeletnicire, în continuare liber în gândire, intransigent ºi binevoitor, cu acelaºi dor de solidaritate,
înmulþitã îndreptãþire ºi rãsconfirmatã pasiune.
Ce-am fãcut, e bun fãcut. ªi ce-o mai fi, o fi.
BD, cu SF, la pachet aniversar, aceasta este
oferta noastrã pentru generaþia nouã care se va privi
ºi ea într-o oglindã de treizeci de
i.
Privirea în urmã da-ne-va ghes sã privim cu
încredere înainte!

Marian Mirescu

Dacii dau cu piciorul unui sport european
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Tentaþia de a crea o serie comicã cu daci ºi romani dupa modelul Asterix ºi Obleix a fost mare în rândurile desenatorilor
români. OTTONEL si MUSCLES au fost primii “mei” daci...
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PRZ

Marian Mirescu

Primele misiuni pe Terra au fost consemnate în MINI Azi. PRZ este unul din personajele apãrute la începutul anilor 90.
E un foarte scurt respiro al lui pe un asteroid-popas. Sau ar fi trebuit sã fie...

Marian Mirescu

BILL & BULL
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BULL ºi BILL, doi punkeri rãtãciþi în cumplita tranziþie de la comunism la...chestia asta de-acum. Unul mai sensibil,
celalalt mai dur, în aparenþã. Dupã câteva pãþanii ºi apariþii în poveºtile altora (Tetin, Kanal, Bebe...) ºi-au terminat
studiile ºi au devenit prea serioºi pentru BD.
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ULTIMATOR

Marian Mirescu

ULTIMATOR face parte dintr-un proiect care cuprinde poveºtile, în Timp ºi Spaþiu ale unor super-eroi...

Marian Mirescu

ULTIMATOR (fragment)

ULTIMATOR
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Cãpitanul ESKO

Marian Mirescu

Cãpitanul ESKO este o creaþie anilor 80, prima sa apariþie fiind in revista “Lumi paralele” de la Iaºi (v. “Invazia”) Aici
este prima din aventurile sale virtuale.

Marian Mirescu

ESKO
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Cãpitanul ESKO este un personaj care s-a insinuat în mai multe bedele scurte: un exemplu de scurta poveste desenatã
fãrã sã mã gândesc la el!...Dar el era! am constat la sfârºit!
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OGLINDA

Marian Mirescu

Anii 90 au însemnat deschiderea sertarelor ºi definitivarea unor proiecte cu încrederea în libertatea de expresie ºi, în
sfârºit, de publicare. Oglinda a apãrut în ultimul numãr al magazinului BD&SF ORION, un titlu faimos înainte de 90...

Marian Mirescu

ABERAÞIE
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ABERATIE 1

Povestea despre ABERAÞIE este în sine interesantã. O bandã desenatã începutã în 89 ºi... încã neterminatã. Prima
parte (aici, ultima plansã) a fost expusã la EUROCON 1994, Timiºoara, ºi vãzutã de Jean Giraud-Moebius, care se afla
pe-acolo ca invitat special al Convenþiei Europene de Science Fiction. Avea vârsta pe care o am eu acum.
Amintirea lui e ancora uitata în mine, în noi, dupã nebãnuita lui plecarea din acest an...
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PRINS

Marian Mirescu

PRINS este încã o lucrare de sertar ºi... cu sertare ºi încã un experiment, lucru înlesnit de experienþa din presã ºi din
editarea fanzinelor AH, BD! ºi Sanki. Lucrarea graficã originala poate fi completatã ca atare, renunþând la trucurile D.T.P.

Marian Mirescu

PRINS

PRINS (fragmente)
Aparut în AH, BD! nr. 15 “Marian Mirescu dessine des ABERRATIONS”
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Tu as le droit de te taire

Marian Mirescu

Tout ce que tu dis peut te desservir

TAIS-TOI, ENFIN!

Rareori am ieºit cu astfel de benzi desenate cu un grafism împins dincolo de o linie clarã pe care am cautat-o mulþi ani,
eliberându-mã de începuturile de atelier, cu valorãri minuþioase, haºuri elaborate, care, trebuie s-o spun, mi-au fost de
mare folos. Este un produs al cãutarilor mele fãrã sfârºit ºi nu o consider o “rãtãcire”, pentru cã drumul e unul, e cel de
sub paºii mei. De cand am þinut un creion în mânã, m-am aºternut la acest drum de hartie. ªi din când în când mai
împãrtãºesc, ca acum, impresii de cãlãtorie. TACI odata!

Marian Mirescu

ILUZIA

AH, BDC! 43

ILUZIA poate fi pandantul tematic al lucrãrii dinainte, dar este...anterioarã, cãutãrile fiind preponderent formal-cromatice.
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INVAZIA

Marian Mirescu

Tot despre Cãpitanul Esko este vorba aici, în povestirea INVAZIA publicatã în revista ieºeanã “Lumi paralele” în
1992... Cele douã planºe ala “Invaziei” au trecut prin mai multe variante, douã alb-negru, dintre care una pentru
fanzinul AH, BD!, color, dintre care una în PS (Photoshop, pagina de alãturi, cu text de Sandu Florea, pentru
promovarea magazinului BD “Carusel”, seria nouî de la sfârºitul anilor nouãzeci). Prima sa aventurã nu a apãrut
încã ºi se aflã în refacere (remake :)) pentru un eventual album cu “Aventurile Cãpitanului Esko”.

Prinde visul (1990) a fost creata de Viorel pentru revista SFBD “Proteus” si predata în original. Din varii motive, ea nu
a aparut si nici originalul nu a putut fi recuperat. Peste ani, Marian Mirescu a preluat-o dupa o fotocopie jalnica si a
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PRINDE VISUL!

Marian Mirescu

Prinde visul (1990) a fost creata de Viorel pentru revista SFBD “Proteus” si predata în original. Nu a aparut si nici originalul
nu a putut fi recuperat. Peste ani, Marian Mirescu a preluat-o dupa o fotocopie jalnica si a redesenat-o.

Mic portret într-o bandã
Despre mine ºi banda desenatã
Niciodatã nu am încercat sã definesc rolul benzii
desenate în viaþa mea. Am creat ºi atât. Mi-a plãcut
sã fac benzi desenate pentru cã în felul acesta
spuneam poveºti, vorbeam despre mine ºi despre
visele mele... Niciodatã nu m-am considerat un
desenator profesionist, deºi au existat perioade din
viaþa mea când, din forþã majorã, am trãit doar din
benzile mele desenate (mulþumesc, Oscar!). Am fost

întotdeauna un amator care crea în timpul liber sau
care se trezea, pe vremea când era elev, cu o orã
înainte ca sã poatã definitiva o planºã. Statutul de
amator mi-a apãrut limpede din momentul în care
am avut acces la producþia europeanã de benzi

Viorel Pîrligras
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Mic portret desenat într-o bandã

desenate ºi am putut face comparaþia cu vârfurile
creaþiei BD româneºti. O diferenþã clarã ºi de
motivaþie, ºi de competiþie, ºi de suport tehnic. Ca
sã nu vorbesc de lipsa libertãþii, ideologice, politice
sau de orice naturã doriþi sumneavoastrã. Aºa cã miam spus mereu poveºti desenate mie ºi am publicat
doar atunci când mi s-a oferit ocazia. Din cauza asta,
formatele pe care le foloseam erau total
neconvenþionale ºi dãdeau dureri de cap
machetatorilor revistelor, din cauza asta am fãcut
chiar ºi o bandã desenatã în relief, fãrã nicio ºansã
de a fi publicatã vreodatã. Din cauza asta, multe
poveºti au rãmas pânã în ziua de azi inedite, deºi au
împlinit niºte zeci de ani de când stau în sertare.
Surpriza mi-a fost mare, în momentul când am
dat praful de pe ele la o parte, în intenþia de a alege
câteva planºe pentru aceastã expoziþie, sã mã
trezesc invadat de multe amintiri legate de creerea
acestor poveºti, în mod cert segmente sincere din
viaþa mea. Ce infuzie de sentimente melanjate!
Speranþe, trãdãri, iubiri, dezamãgiri, hohote de râs,
melancolii existenþiale, revelaþii, cugetãri profunde,
viaþã ºi uneori chiar moarte...
O curã de trãiri redeºteptate care mi-au ocupat o
zi întreagã – nu m-am aºteptat sã fie atât de multe
planºe. Mai mult decât atât: am avut ocazia sã
reîntâlnesc personaje care au folosit modele reale –
foºti colegi de serviciu, prieteni, personalitãþi din
imediata mea apropiere.
Aºa încât, la posibila întrebare „ce reprezintã
banda desenatã în viaþa mea?” n-aº putea rãspunde
decât „banda desenatã este chiar viaþa mea”.

Despre mine ºi Banda Desenatã Craioveanã
Mãrturisesc cã n-am fost niciodatã vioara întâi a
grupului. Emulaþia creatã de Marian Mirescu, în principal în jurul personalitãþii BD a lui Valentin Iordache,
ºi întreþinutã într-un fel de tânãrul Dodo Niþã nu mã
magnetizase suficient. Eram desenatorul acela
solitar, care îºi nara propriile poveºti ºi, pentru cã nu
atingeam cotele talentului de grafician ale lui Mirescu
ºi nici pe cele de autor BD ale lui Iordache, fãceam
eforturi în a mã autodepãºi.
Câte nopþi nedormite, desenând la lumina lãmpii
cu gaz în timpurile ceauºiste ale raþionalizãrii

Viorel Pîrligras

curentului electric, câte exerciþii ratate... Pe vremurile
acelea, o linie greºitã presupunea abandonarea
planºei, indiferent de gradul ei de finalizare. Aºa se
face cã posed încã niºte zeci de planºe „ratate”. Mai
târziu, când am avut ocazia sã vãd originalele
desenatorilor franco-belgieni am rãmas siderat:
nenumãrate intervenþii cu pastã corectoare, ba chiar
casete întregi excluse prin decupare ºi înlocuite cu
altele lipite!
Oricum s-ar fi manifestat, de-a lungul vremii,
relaþiile dintre membrii Benzii Desenate Craiovene,
important este cã s-au susþinut unii pe alþii, apãrând
împreunã în mai toate iniþiativele publicistice, fie cã
acestea s-au numit „Orion”, „467", „Prichindel”, „AH,
BD!”, „Omega”, „Mini-Azi” sau „Constelaþia Orion SF”.
Îi invidiez în egalã mãsurã ºi pe Cristian Ciomu,
pentru cã-ºi permite luxul de nu mai face bandã
desenatã, deºi citeºte ºi colecþioneazã multe
producþii din domeniu, ba chiar organizeazã
manifestãri BD, ºi pe Dodo Niþã care are suficienþi
bani pentru a-ºi permite atât achiziþionarea tuturor
producþiilor de gen, cât ºi „generozitatea” de a
cumpãra desenatorii BD cu o cafea sau o pizza.

Despre mine ºi lumea benzii desenate
Acum câþiva ani, aflat la cumpãrãturi, mi-am
întâlnit educatoarea pe care am avut-o la grãdiniþã.
În ciuda vârstei ei avansate, m-a recunoscut ºi ºi-a
amintit cã-mi plãcea tare mult sã desenez. M-a
întrebat dacã mi-a ajutat în viaþã pasiunea mea
pentru desen. Întrebarea m-a luat prin surprindere
ºi m-am bâlbâit puþin, dându-i un rãspuns cam
convenþional ºi cam optimist, dar aceastã întrebare
m-a obsedat multã vreme apoi. M-am culpabilizat
pentru rãspunsul scurt, însã problema era mult mai
complexã. Ce sã-i fi spus? Cã, asemenea lui
Moebius, atunci când desenam trãiam deopotrivã
Iadul creaþiei ºi Raiul realizãrii? Cã puþinã lume mã
încuraja? Cã lumea BD era la propriu în alb ºi negru,
iar dacã personajele albe erau rare, introvertite ºi
sensibile, cele negre te întrebau ironic dacã mai faci
„benzi colorate”, funcþionarii implicaþi în editare îþi
dispreþuiau munca, lipsindu-te ºi de originale, ºi de
drepturile de autor, artiºtii plastici considerau minore
preocupãrile tale, iar alþii te clamau public drept „un
ratat”. Dar aº fi nedrept sã rezum rãspunsul doar la
tuºa neagrã a peniþei. La urma-urmei, negrul existã
pentru a pune în evidenþã albul. ªi albe sunt multe
ºi, în afarã de satisfacþiile personale, de mica mea
mea lume pe care am creat-o asemeni unui Demiurg,
ca autor BD am avut posibilitatea sã cunosc
personaje ºi personalitãþi importante, precum Sorin
Anghel, Sandu Florea, Pierre Pascal, Roland
Francart, Paul Laffont, Irène Brunet, Colette
Lastrayoli sau Louis Chance.
Repet, ca sã fiu bine înþeles: statutul meu de autor
BD m-a fãcut sã ajung sã-i cunosc pe toþi aceºti
oameni deosebiþi implicaþi într-un fel sau altul în
lumea benzii desenate.
ªi, desigur, nu în ultimul rând, sã-i cunosc pe
membrii Benzii Desenate Craiovene.

Viorel Pîrligras

FERGONAUTUL
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Fergonautul (1981) a apãrut prima datã în Almanahul ªtiinþã ºi Tehnicã ºi s-a bucurat rapid de un mare succes, deºi cele
câteva planºe cu el au apãrut la interval de câte un an. Din punctul meu de vedere el reprezintã doar o gãselniþã,
deoarece, ca personaj, n-a fost exploatat la justul potenþial. Dupã Revoluþie nu ºi-a mai gãsit un suport publicistic optim.
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POARTA

Viorel Pîrligras

Poarta (1983): o poveste despre o altã lume în care materia, spaþiul ºi timpul sunt diferite. Expusã doar o zi la cea de-a XIIIa Consfãtuire a cenaclurilor de anticipaþie de la Bucureºti, manifestare întreruptã brutal de forurile comuniste. Publicatã în
Almanahul Anticipaþia, a agitat cenzura timpului prin probleme sociale ºi ideologice la care autorul nu se gândise în veci.

Viorel Pîrligras

CITADELA
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Citadela (1987): O bandã desenatã realizatã cu un buget foarte mare pentru epoca respectivã, deoarece a necesitat
contribuþia unor fotografii de calitate, colate în aranjamentul grafic. Încã ineditã în suport publicistic deoarece a aºteptat
ani buni evoluþia calitãþii tiparului în banda desenatã.
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FARAONUL

Viorel Pîrligras

Faraonul (1990)
O încercare moebiusianã, total necomercialã prin subiectul ermetic ºi lirismul frust adoptat. A apãrut, total nepotrivit,
într-un supliment pentru copii – „MiniAzi”. Mã întreb ºi acum ce au priceput oare copiii aceia, în urma lecturii.
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Polifonia (1991): O serie de stripuri cu temã rock. A oglindit activitatea muzicalã a anilor ’90 în revista „Pop Rock &
Show”, devenitã apoi „Vox, Pop & Rock”. ªi-a încetat epopeea odatã cu dispariþia revistei.

AH, BDC! 54

OSCAR

Viorel Pîrligras

Oscar (1993-2011) are povestea cea mai ciudatã. El a existat cu adevãrat, ca ºi stãpâna lui Nana. Creat ca strip de
presã, a lãtrat prin mai multe cotidiene din þarã, zãbovind îndelung – peste 13 ani în paginile ieºeanului „Evenimentul”.
Din 2008 pânã în 2011 a devenit numele unei reviste pentru preºcolari în care ºi-a etalat în continuare aventurile.
Deþine un record naþional: peste 5.000 de stripuri.

Viorel Pîrligras

HAPLEA
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Haplea (1993)
Am dorit-o continuarea seriei creatã de Nicolae Batzaria ºi Marin Iorda, dar o continuare în epoca modernã, folosind
acelaºi stil versificat ºi personajele tradiþionale.
A cunoscut o publicare sãptãmânalã în suplimente de duminicã ale unor ziare din Timiºoara ºi Iaºi, dar ºi în primul
numãr „AH BD!”.
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PELERINAJUL

Viorel Pîrligras

Pelerinajul (1994)
O realizare pe gustul meu, care îmbinã lumile extraterestre cu peisajele terestre. Deºi beneficiind de condiþii bune de
execuþie – carton de calitate, culoare –, nu ºi-a gãsit suport editorial.

Viorel Pîrligras
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Clipe (1989): Una din cele mai autobiografice poveºti apãrute, izvorâtã dintr-un cumul de frustrãri legate de condiþia
creatorului care eram. A beneficiat de suportul revistei „Orion”, suport ce, prin nu ºtiu ce minune, evita cenzura drasticã
a sfârºitului de dictaturã.

Cântecul tãcerii (1994) este o poveste rock ce oglindeºte bine atmosfera muzicalã a anilor 90:
pionierat muzical, entuziasm, creativitate ºi violenþã la adolescenþi. Apãrutã în „Vox Pop & Rock”.
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REFERINÞE

Banda Desenatã Craioveanã

Banda Desenatã Craioveanã
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