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O Festival de quadrinhos de Angoulême
Le festival de bandes dessinées d’Angoulême suit l’actualité.
Primeira Guerra Mundial, sátira política ou violências contra mulheres – estas grandes
questões sociais estarão no coração do Festival de histórias em quadrinhos a ser
realizado em Angoulême, do dia 30 de janeiro ao dia 02 de fevereiro.
Criado em 25 de janeiro de 1974, o Festival de quadrinhos de
Angoulême se tornou o líder do setor na Europa. Os organizadores
sempre enfatizaram o reconhecimento artístico dos autores da Nona
arte, o que incita autores estrangeiros a participar – vindos, em
especial, da Itália, da Espanha, da Bélgica e de outros lugares...
Presidido por Willem, desenhista famoso por suas tiras satíricas no
jornal Libération, o Festival reserva este ano grande espaço às obras
coreanas.
Posto que é um dos raros festivais inteiramente dedicados às histórias em quadrinhos,
Angoulême intriga e surpreende. “Os países asiáticos, muito presentes no universo dos mangas
principalmente, vêm tentando assimilar nossa particularidade”, garante o delegado-geral do
festival, Franck Bondoux.
Abertura internacional
Voltado para o exterior, o festival de Angoulême objetiva, em
especial, promover a oferta francesa para exportação, como o
fazem os Estados Unidos ou o Japão, com seus comics ou seus
mangas. O Festival recebe também, este ano, a exposição
Coreia: Flores que não murcham, sob a iniciativa do governo
da Coreia do Sul.
De acordo com Gilles Ratier, secretário-geral da Associação
de críticos e jornalistas de histórias em quadrinhos (ACBD), a
Willem, président de l’Edition 2014
nona arte continua sendo o “setor editorial que melhor resistiu
à crise, embora sofra necessariamente as suas consequências”. Quatro grandes grupos (MediaParticipations, Glénat, Guy Delcourt, e Gallimard) realizam 43,7% da produção. No total, 117
álbuns tiveram tiragem superior a 50 000 exemplares, ficando o último álbum de Asterix,
“Asterix entre os Pictos”, no topo das vendas (2,48 milhões de unidades), na frente de Blake &
Mortimer. Hoje, os álbuns de Asterix já foram traduzidos em mais de 107 idiomas e dialetos.
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A programação dá ênfase às questões sociais
Nessa nova edição, os organizadores do festival quiseram privilegiar questões sociais. Este ano, o
festival se dirige, portanto, principalmente a um público adulto. Segundo o diretor-geral, “foi-se o
tempo em que a história em quadrinhos só era o mundo da infância. O interesse, agora, é de falar
sobre o mundo e transmitir mensagens.”
Os 200.000 visitantes esperados poderão, em especial, conhecer a exposição de destaque do 41°
Festival, que é também um evento da atualidade: Tardi e a Grande Guerra vai inaugurar as
comemorações do centenário de 14-18, ao mesmo tempo em que celebra um dos maiores
desenhistas contemporâneos. O festival também vai
homenagear o cartunista Quino, famoso autor sul-americano, e
sua personagem Mafalda. Criada na época da ditadura
argentina, a menininha proporciona um olhar de criança sobre
a sociedade e o mundo dos adultos.
Outra questão social, as violências contra as mulheres e as
desigualdades entre homens e mulheres: a editora Des ronds
dans l’O vem publicando uma série de compilações que tratam
destes temas, que infelizmente continuam sendo atuais. O
tema da doença também será abordado, com a série Ernest &
Rebecca, publicada pela editora Lombard. Esses álbuns se dirigem aos jovens leitores, de forma
pedagógica.
HQs lúdicas continuam presentes
Questões sociais foram, sem dúvida, privilegiadas este ano, mas os organizadores do festival
também não esqueceram as histórias em quadrinhos lúdicas. Uma exposição comemorará os 80
anos do Jornal do Mickey, a mais antiga publicação da Disney na França. Desde a sua criação, o
Jornal do Mickey é um vetor de difusão da história em quadrinhos francesa e europeia.
“O setor ainda tem belos dias pela frente, vendo que vem inspirando cada vez mais a Sétima arte”,
destaca Gilles Ratier. Em 2013, nada menos que dez filmes saíram de histórias em quadrinhos,
como Quai d’Orsay, ou ainda, A vida de Adèle. Mas muitos desafios ainda devem ser superados,
como o da difusão digital.
Embora o Festival de Angoulême continue sendo o evento de maior destaque na França em
matéria de história em quadrinhos, o fenômeno cultural vem tomando força. No total, 514
eventos relacionados às HQs foram organizados em 2013.
Barbara Leblanc
O Festival em números (2013):
. 260 expositores
. 7.000 professionais
. 1.600 autores
. 800 jornalistas

DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
SUBDIREÇÃO DE IMPRENSA

