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A primavera em Porto 
Alegre é uma estação onde 
afloram festivais, turnês 
e outros eventos culturais 
que são aguardados 
ansiosamente. 

Em setembro, o Festival 
Porto Alegre Em Cena 
recebe o espetáculo 
de dança Tremor and 
more, na continuação do 
FranceDanse Brésil 2016.

As edições de setembro e 
novembro do Fronteiras 
do Pensamento tem como 
principais convidados 
Thomas Piketty e Alain 
Finkielkraut, duas grandes 
figuras da literatura 
francesa. 
 
Em outubro, acontece 
a final regional do já 
tradicional Festival da 
Canção Francesa, que em 
2017 comemora sua 10ª 
edição no Rio Grande do 
Sul. Como reconhecimento, 
Porto Alegre sedia também 
a final nacional do concurso, 
em novembro. 

a primavera  
de porto alegre

O mês de novembro também 
marca a celebração da Feira 
do Livro, na qual a presença 
de autores franceses tem sido 
constante há muitos anos. 
Para marcar os 40 anos da 
morte de Jacques Prévert, 
uma homenagem contará com 
uma exposição, um sarau e 
um ciclo de cinema.

Ainda em novembro, o 
Débats d´idées traz o tema 
da identidade brasileira 
através da dança. Dança 
que estará presente no 
espetáculo Nós, Tupi or not 
Tupi, do coreógrafo Fabrice 
Ramalingom, com três artistas 
brasileiros de hip hop.

Nas próximas edições do 
Atelier Cinéma, na AFPOA 
Moinhos, a atriz Jeanne 
Moreau, ícone do cinema 
francês que faleceu em julho 
de 2017, será homenageada 
com a exibição de filmes, 
seguida de bate-papo  
em francês. 

Música experimental e 
eletrônica e um trio de jazz, 
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a primavera  
de porto alegre

entre outras atrações, 
mostram a versatilidade 
nos gêneros musicais 
oferecidos ao público 
também durante o mês 
de novembro.

Finalmente, voltamos ao 
Festival Internacional de 
Circo, organizado pelo 
Sesc em Santa Maria, 
com a participação do 
catalão instalado na 
França Jordi Galí, que 
vai se apresentar nas 
praças da cidade e dar 
uma oficina.

Voilà uma efervescência 
cultural bem primaveral. 

Bonne lecture !  

A Aliança Francesa de Porto Alegre, 
consciente das questões ambientais e 
sociais, utiliza papéis com certificado 
FSC™para a impressão deste material. 

mailto:comunicacao@afpoa.com.br
mailto:cultura@afpoa.com.br
mailto:recepcao@afpoa.com.br
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arteS viSUaiS

5 de setembro
19h30, AGORA compartilha 
experiências de viagem à Europa 
Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre

Até 27 de outubro
Mostra Coletiva  
Prêmio AF de Arte Contemporânea
Porão do Paço Municipal Porto Alegre

arteS cênicaS

15 e 16 de setembro
19h, espetáculo Tremor and More 
Teatro do Sesc Centro  
Av. Alberto Bins, 665

dança

4 de novembro
14h, DéBATS IDéES: bate-papo na  
Casa de Cultura Tony Petzhold
Av. Cristóvão Colombo, 400

6 de novembro
20h, espetáculo Nós, Tupi or not Tupi 
Teatro do Sesc Centro  
Av. Alberto Bins, 665

múSica

Inscrições até 15 de setembro
10º Festival da Canção Francesa
27 de outubro
20h, Final regional 

4 de novembro
17h, Clément Bazin 
Fundação Iberê Camargo

16 de novembro  
20h, Pierre Bastien no KinoBeat
Av. Alberto Bins, 665

18 de novembro
Insula Jazz
Virada Cultural de Pelotas/RS

25 de novembro
20h, Final nacional 10º Festival  
da Canção Francesa
Salão de Atos da UFRGS

cinema

19 de setembro
19h, Atelier Cinéma 
Ascenseur pour l’échafaud
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752
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17 de outubro
19h, Atelier Cinéma  
La baie des anges

De 3 a 20 de outubro 
19h, Mostra Jean-Pierre Melville
Sala de Cinema  
da Cinemateca Capitólio Petrobras
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

literatUra

28 de setembro
19h45, Franceses no  
Fronteiras do Pensamento 
Auditório Araújo Vianna

6 de novembro
19h45, Franceses no  
Fronteiras do Pensamento 
Salão de Atos da UFRGS

circo 

21 e 22 de novembro
Jordi Gali, no Santa Maria  
Sesc Circo
Santa Maria/RS

24 de novembro
Jordi Gali
São Leopoldo/RS

feira do livro poa

24 de outubro a 25 de novembro
19h, Abertura da exposição  
As colagens de Jacques Prévert 
Centro Cultural CEEE Erico Visitação

4 de novembro
14h30, Bate-papo com Patachu 
Centro Cultural CEEE Erico Verrissimo 

16 de novembro
18h30, Jeudi de l'histoire  
Sala Leste do Santander Cultural 
Rua 7 de Setembro, 1028 

19 de novembro 
16h30, Marie Hélène / Sam Bourcier
Centro Cultural CEEE Erico Verissimo
Rua dos Andradas, 1223

cUrSoS e atividadeS afpoa 

Semi-intensivo de primavera  
Destination France 
Oficina de escrita criativa
Oficina gramatical “la négation” 
Oficina cultural Paris insolite
Oficina cultural Pays de Loire
DELF-DALF
TCFttp/TCFQuébec
Proficiência CAPES



5 de setembro 
Teatro do Goethe-Institut  
Porto Alegre
Rua 24 de outubro, 112

Entrada franca

Agora compartilha  
experiências de viagem à Europa
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura  Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Goethe-Institut Porto Alegre e Agora Crítica Teatral 

artes visuais

No dia 5 de setembro, 
a partir das 19h30, 
Michele Rolim e Renato 
Mendonça farão um relato 
da viagem que realizaram 
há algumas semanas para 
festivais de teatro em 
Frankfurt (Alemanha) e 
Avignon (França). 

O giro foi viabilizado 
graças à parceria  
entre o AGORA,  
o Goethe-Institut e  
a Aliança Francesa  
de Porto Alegre. 
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Mostra Coletiva Prêmio  
AF de Arte Contemporânea
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Centre Intermondes e Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Os 10 artistas selecionados 
na primeira etapa do 
Prêmio Aliança Francesa 
de Arte Contemporânea 
participam de uma Mostra 
Coletiva no Porão do Paço 
Municipal da Prefeitura 
de Porto Alegre até 27 de 
outubro. A premiação tem 
a missão de estimular a 
produção das artes visuais 
contemporâneas no Rio 
Grande do Sul, dando apoio 
e incentivo para artistas em 
início de carreira.  
O grande vencedor foi 
Leandro Machado, premiado 
com uma residência artística 
de dois meses no Centre 

Até 27 de outubro
Porão do Paço Municipal da 
Prefeitura de Porto Alegre 
Praça Montevidéu, 10 

Entrada franca

artes visuais
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Intermondes, em La Rochelle, 
na França. Essa é a primeira 
edição do prêmio no Rio 
Grande do Sul, que é realizado 
pela Aliança Francesa de 
Porto Alegre e pelo Ministério 
da Cultura (MinC) por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura 
(Rouanet), com patrocínio da 
Timac Agro e apoio do Centre 
Intermondes e da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre.



Espetáculo
Nós, Tupi or not Tupi  
Realização: AFPOA Apoio: Embaixada da França no Brasil e Sesc/RS

15 e 16 de setembro
19h, Teatro do Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665

Usando como princípio 
para todo o movimento 
a agitação e o tremor, a 
coreografia apresenta um 

fluxo intenso de sensações, 
explorando o corpo do bailarino 
numa grande e enérgica 
metamorfose de ritmos, uma 
espécie de frisson, dança ritual e 
catártica, chegando quase  
ao transe, em total 
cumplicidade artística.

6 de novembro 
20h, Teatro do Sesc/RS
Av. Alberto Bins, 665

dança

Espetáculo Tremor and More  
Realização: Porto Alegre Em Cena 
Apoio: Aliança Francesa de Porto Alegre, Embaixada da França no Brasil, 
Institut Français e Fondation d’Entreprise Hermès

O espetáculo Tupi or not 
Tupi é um trabalho com uma 
escrita precisa e rigorosa, 
mistura de potência e 
refinamento, de escuta e de 
atenção. Ramalingom busca 
mostrar a dança como meio 
de se abrir ao mundo, como 
um espaço aberto e propício à 
experimentação do encontro 
da dança contemporânea e 
do hip-hop. Um testemunho 
profundo, singular e sincero 

artes cênicas

desses bailarinos, da sua relação 
com o corpo, com o outro,  
com o mundo, com a politica e 
com o íntimo. 

4 de novembro
14h, Casa de Cultura  
Tony Petzhold
Av. Cristóvão Colombo, 400
Conversa sobre identidade 
brasileira, emancipação e 
dança com o coreógrafo 
francês Fabrice Ramalingom 
e a assistente coreógrafa 
Astrid Toledo.

débats d´idées
Apoio: Timac Agro

https://player.vimeo.com/video/221433818


10º Festival da Canção Francesa 
Realização: AFPOA e SEDACTEL 
Patrocínio: Timac Agro Coprodução: DDC da UFRGS 
Apoio: Biarritz Turismo, Estúdio Musitek, Chandon e Alban Rossolin 

Nosso tradicional Festival 
chega a sua 10ª edição.  
As inscrições estão abertas 
até 15 de setembro de 2017. 
O concurso é gratuito e 
aberto a cantores amadores 
e profissionais, que falem 
ou não francês. O vencedor 
da etapa de Porto Alegre, 
que acontecerá no Salão 
de Atos da UFRGS no dia 
27 de outubro, ganhará 
uma viagem a Paris, 
além da participação na 
final nacional, em 25 de 
novembro de 2017, também 

na capital gaúcha. Todas as 
informações sobre inscrições e 
as finais podem ser encontradas 
no site www.afpoa.com.br 

Participe, monte sua torcida 
e celebre o melhor da chanson 
française ! 

Inscrições até 15 de setembro
27 de outubro 
20h, Final regional 
25 de novembro,  
20h, Final nacional 
Salão de Atos da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110

música

http://www.afpoa.com.br/


A Aliança Francesa participa 
mais uma vez do Festival 
KinoBeat. Neste ano, a 
atração francesa é Pierre 
Bastien, músico, construtor 
de instrumentos musicais e 
artista que os utiliza de uma 
forma nada convencional. 

Clément Bazin 
Realização: AFPOA Apoio: Fundacao Ibere Camargo e Delegação Geral das 
Alianças Francesas do Brasil

Pierre Bastien 
no KinoBeat  
Realização: Sesc/RS Apoio: AFPOA

música

4 de novembro
17h, Fundação Iberê Camargo 
Av. Padre Cacique, 2000

16 de novembro
20h, Teatro do Sesc Centro
Av. Alberto Bins, 665

Clément Bazin viajou pelo 
mundo durante dois anos 
como instrumentista do 
Woodkid, um famoso artista 
francês de música eletrônica. 
Nas pausas da turnê, ele 
aproveita o tempo para 
produzir e compor para seu 
projeto pessoal.
Professor do conservatório e 
produtor há anos, Clément 
Bazin imagina um som 
luminoso, mistura futurista 
de batidas eletrônicas 
e percussões orgânicas, 
marcada por ritmo calipso  
de Trinidad e Tobago.

Herbert Gairhos



Insula Jazz  
Realização: Projeto Gompa e Rococó Produções Artísticas e Culturais
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em São Paulo

Insula mistura jazz 
caribenho moderno com 
música árabe andaluz e 
mais amplamente com a 
música argelina. 

No coração deste projeto, 
um homem: o escritor 
Frantz Fanon, um 
imperativo na Martinica 
e na Argélia. Redha 
Benabdallah (alaúde e 

música

18 de novembro
Durante a Virada Cultural 
da Cidade de Pelotas

bandolim) e Maher Beauroy 
(piano), amigos e músicos, 
tentam transcrever as ideias 
do pensador em suas músicas, 
e são acompanhados por 
Marc Pujol (percussão) na 
turnê que passa pelo RS. 



cinema

Atelier Cinéma, homenagem  
a Jeanne Moreau 
Realização: AFPOA 

Nos próximos meses, o 
Atelier Cinéma faz uma 
homenagem à atriz Jeanne 
Moreau, falecida em julho 
de 2017. Ícone do cinema, 
trabalhou com os maiores 
diretores da cinematografia 
francesa, como François 
Truffaut, Louis Malle e 
André Téchiné, foi musa 
de Buñuel, além de ter sido 
considerada a melhor atriz do 
mundo por Orson Welles. 
Após a sessão, bate-papo  
em francês. 
Entrada de R$ 15,00.
Filmes legendados em 
português, conversa em 
francês. Nivel A2 minimo.

19 de setembro
19h, Atelier Cinéma  
Ascenseur pour l’échafaud 

17 de outubro
19h, Atelier Cinéma  
La baie des anges

AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752 
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Mostra Jean-Pierre Melville
Realização: AFPOA e Cinemateca Capitólio Petrobras

cinema

Para marcar o centenário 
do nascimento do mestre 
do cinema francês Jean-
Pierre Melville, a Aliança 
Francesa de Porto Alegre 
e a Cinemateca Capitólio 
Petrobras fazem uma mostra 
em homenagem ao diretor. 
O cineasta, cuja visão do 
cinema policial e do film noir 
deu a estes gêneros cartas 
de nobreza, influenciou 
cineastas contemporâneos 
tão diversos como Michael 
Mann, Quentin Tarantino 

De 3 a 20 de outubro
Cinemateca Capitólio Petrobras
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

(que chegou a classificar  
O Denunciante como seu filme 
preferido) ou Takeshi Kitano.
Entre os títulos, estão O círculo 
vermelho (Le cercle rouge),  
O exercíto das sombras (l´armée 
des ombres), Técnica de um 
delator (Le doulos), Bob o 
jogador (Bob le flambeur)  
e O silêncio do mar (Le silence 
de la mer).

Programação completa em 
www.capitolio.org.br  
 

http://www.capitolio.org.br/


Literatura

Franceses no  
Fronteiras do Pensamento   
Realização: Fronteiras do Pensamento 
Apoio: Embaixada da França no Brasil e Institut Français

No dia 28 de setembro,  
o Fronteiras do Pensamento 
recebe o economista francês 
Thomas Piketty, autor do 
best-seller O Capital  
no século XXI e reconhecido 
mundialmente por suas 
pesquisas sobre economia da 
desigualdade e redistribuição 
de renda. O assunto foi tema 
de sua tese de doutorado, 
defendida na Escola de 
Estudos Avançados em 
Ciências Sociais da França 
e na London School of  
Economics, e agraciada 
com o prêmio da Associação 
Francesa de Economia. 

28 de setembro
19h45, Auditório  
Araújo Vianna
Av. Osvaldo Aranha, 685

Dia 6 de novembro, o filósofo 
francês Alain Finkielkraut 
sobe ao palco do Salão de Atos 
da UFRGS. Finkielkraut é um 
dos mais polêmicos pensadores 
da França na atualidade. 
Desde 1985, apresenta 
o programa Répliques, 
na rádio France Culture. 
Atuando como mediador 
e com dois convidados de 
posicionamentos diferentes, 
traz reflexões sobre temas 
como judaísmo, nacionalismo, 
colonização, identidade, 
racismo, multiculturalismo, 
sistema educacional e outros 
assuntos polêmicos.

Mais informações em www.fronteiras.com  

6 de novembro
19h45, Salão de Atos 
da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110

http://www.fronteiras.com/


21 e 22  de novembro
Festival Santa Maria Sesc Circo

24  de novembro
20hs, Centro
São Leopoldo

Programação dentro do 
Seminário Internacional do 
FALP 2017  Fórum Mundial 
de Autoridades Locais de 
Periferias 

O catalão radicado 
na França Jordi Gali 
apresenta o solo T 
durante o Festival Santa 
Maria Sesc Circo. 

A peça explora a relação 
entre o corpo e o objeto. 
O equilíbrio e a oposição 
tornam-se ações 
fundamentais, nas quais 
o corpo e os objetos 
compartilham sua 
presença, enriquecendo-se.
Uma relação dinâmica 
de forças e materiais que 
explora o movimento 
e o tempo. Com este 
trabalho, Gali explora o 
impulso e o seu progresso: 
ataque, implantação 
e fim. O artista dará 
também workshops 
durante o festival. 

circO

Jordi Gali no 
Santa Maria Sesc Circo
Realização: Ministerio da Cultura, AFPOA e Sesc/RS  
Apoio: Timac Agro e Transarte/ Institut Français

https://www.youtube.com/watch?v=Jv9yvL2RIsI


A Aliança Francesa de Porto Alegre marca presença mais uma vez na Feira do Livro 
de Porto Alegre com a participação de autores franceses, ateliês de iniciação ao francês, 
exposição, sarau e ciclo de cinema entre as atividades. 
 

feira dO LivrO

Exposição As colagens  
de Jacques Prévert

24 de outubro
19h, Abertura
Visitação até 25 de novembro
Centro Cultural CEEE 
Erico Verissimo
Rua dos Andradas, 1223

A mostra homenageia o artista 
nos 40 anos de sua morte. 

O poeta adorava falar de seus 
diferentes meios de expressão 
que seguiam o mesmo 
processo: a arte da montagem. 
Ao contrário dos surrealistas, 
que demonstraram em suas 
colagens sua vontade de 
desvendar o inconsciente, 
Jacques Prévert convida por 
meio de associações de imagens 
incongruentes e desvios a 
repensar o mundo como ele 
realmente é. Projetada por 
Fatras-Succession Prévert, a 
exposição itinerante revela 
ao público um aspecto pouco 
conhecido do artista por meio 
de 20 colagens da coleção 
privada de Prévert e da 
Biblioteca Nacional da França.

Bate-papo com Patachu
2 de novembro
14h30, O Pequeno Patachu
Centro Cultural  
CEEE Erico Verissimo,   
Sala O Retrato
Rua dos Andradas, 1223

A jornalista e escritora  
Paula Taitelbaum fala sobre o livro 
O Pequeno Patachu, personagem 
criado por Tristan Derème que 
teria inspirando Saint-Exupéry a 
criar O Pequeno Príncipe.

https://vimeo.com/207946591


Apoio: Embaixada da França

16 de novembro
18h30, Sala Leste  
do Santander Cultural
Rua 7 de Setembro, 1028

19 de novembro
16h30, Auditório Barbosa Lessa 
Centro Cultural CEEE  
Erico Verissimo
Rua dos Andradas, 1223

A professora Paulina Nólibos 
fala sobre o escritor francês 
Antonin Artaud, sua escrita 
poética, sua proposta  
de teatro e sua trajetória desde o 
surrealismo.

Ateliês de iniciação  
ao francês
Iniciação lúdica com jogos em 
uma hora de interação oral. Ao 
final, o aluno será capaz de fazer 
uma breve apresentação de si.

Ateliê  
de escrita criativa 
A oficina tem por objetivo 
desenvolver a criatividade 
através da escrita em português, 
com base em documentos da 
cultura francesa. Um encontro 
entre a imaginação e elementos 
da cultura francófona.

Jeudi de 
l'histoire 
Edição especial Feira do Livro

Marie Hélène /
Sam Bourcier 

Formada/o em Filosofia na 
École Normale Supérieure, 
Marie Hélène/Sam Bourcier 
concluiu doutorado em 
Sociologia na École des 
Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, em Paris, e 
integra o corpo docente 
da Université Lille 3, na 
França. Organizou os 
Seminários do Zoo, grupo 
de estudos queer, entre 1996 
e 2001; e escreveu a trilogia 
(Queer zones 1, politiques des 
identités et des savoirs;  
Queer zones 2, sex 
politiques; e Queer zones 
3, identités, cultures, 
politiques) que contribuiu 
significativamente para a 
introdução da teoria queer  
na França. 



cursOs e atividades

Inicio do módulo 
de curso especial 
estudantes da 
sexta-feira
Sexta-feira, 15 de setembro, 
manhã (9h às 12h) e tarde 
(14h às 17h)
Lembrando que subscrevendo 
este curso reservado a 
estudantes universitários, o 
estudante usufrui um desconto  
de 50% em comparação à tarifa 
do curso regular.
AFPOA Moinhos 
AFPOA Zona Sul

Inicio do último 
bimestre de curso 
do ano 
Apenas para níveis a 
partir de A1.4
A partir de 11 de outubro
AFPOA Moinhos  
AFPOA Zona Sul

Curso  
semi-intensivo  
de primavera  
nova fórmula 
Terças e quintas-feiras  
(19h a 21h), a partir de 21/09 
(quinta) até 12/12 (terça)
Módulo de 44 horas com 
formato de dois encontros 
semanais de 2 horas cada.
AFPOA Zona Sul

Curso de 
conversação  
La France au 
quotidien 
Nível aconselhado B2.1
Segunda-feira, 19h às 21h
AFPOA Moinhos  
AFPOA Zona Sul

CURSOS  
ESPECIAIS  

Destination 
France
Curso de preparação  
à viagem com cinco  
encontros de 3 horas
Segundas e quartas-feiras 
(18h30 às 21h30), a partir 
de 16/10 (segunda) até 30/10 
(quarta)
AFPOA Zona Sul

Segundas e quartas-feiras 
(18h30 às 21h30), a partir 
de 06/11 (segunda) até 22/11 
(quarta)
AFPOA Moinhos  

Oficina de 
escritura criativa
Quatro encontros de 2 horas.
Segundas e quintas-feiras, a 
partir de 20/11 (segunda) até 
30/11 (quinta)
AFPOA Moinhos  



AFPOA Moinhos
Sede Moinhos de Vento
Rua Dr. Timóteo, 752 
51 3222.6070, recepcao@afpoa.com.br

AFPOA Zona Sul
Sede Zona Sul, Tristeza
Av. Wenceslau Escobar, 3206 
51 3279.4398, afzonasul@afpoa.com.br 

OFICINAS  
CURTAS

Oficina 
gramatical la 
négation 
(2 horas)
Terça-feira, 12 de setembro 
(19h às 21h)
AFPOA Moinhos 

Oficina cultural 
Paris insolite
(2 horas)
Quinta-feira, 19 de outubro 
(19h às 21h)
AFPOA Zona Sul

Oficina cultural 
Pays de Loire
(2 horas)
Quinta-feira,  
23 de novembro  
(19h às 21h)
AFPOA Zona Sul

EXAMES E 
CERTIFICAÇÕES

DELF-DALF
Inscrições até 6 de 
setembro para a sessão  
de 9 a10 de novembro.

TCFttp/
TCFQuébec
Sessões em outubro  
e dezembro.

Proficiência 
CAPES
Sessões em outubro  
e dezembro.
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