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O último trimestre do ano 
é sempre o mais intenso 
em termos de programação 
cultural no Brasil e, 
particularmente,  
em Porto Alegre.

Em setembro, acontece o 
encontro anual do Festival 
Porto Alegre em Cena. 
Em 2018, a participação 
francesa será marcada pelo 
espetáculo A Bergman 
Affair, com a presença de 
atores do Théâtre du Soleil.

A 11ª edição do nosso 
tradicional Festival da 
Canção Francesa dará o 
ritmo ao mês de outubro, 
com uma grande festa 
marcada para o dia 20 de 
outubro no Salão de Atos 
da UFRGS. Esse evento, 
pelo qual temos um imenso 
carinho, é uma das histórias 
de sucesso mais populares 
da AFPOA nos últimos 
anos. À ne pas manquer ! 
Título que o Festival 
compartilha com o Prêmio 
Aliança Francesa de Arte 
Contemporânea, que teve 
início em 2017 e, em sua 

segunda edição, premiou 
o jovem artista David 
Ceccon, que partirá para 
mais de dois meses de 
residência artística na 
França no final do ano.  
A Mostra Coletiva com os 
trabalhos dos 10 artistas 
selecionados pelo Prêmio 
continua durante todo o 
mês de setembro.

Na literatura, em 
novembro, a Feira do 
Livro de Porto Alegre 
contará com a presença de 
autoras francófonas, como 
a ruandesa Scholastique 
Mukasonga – Prêmio 
Renaudot 2012 – e a 
franco-brasileira Paula 
Anacaona. Também 
em novembro, a dupla 
de música eletrônica 
experimental Tempest 
lançará a nova edição do 
festival Kino Beat, no dia 
13, e o jazz da francesa 
Mina Agossi, no dia 16.

O último trimestre de 
2018 traz também diversas 
opções de cursos e ateliês 
culturais e linguísticos na 
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AFPOA. Teremos o nosso 
último bimestre do ano 
de curso de francês, que 
começará no dia 10 de 
outubro, além de uma gama 
completa de novos produtos 
linguísticos. Fecharemos o 
ano com a terceira edição 
do seminário de imersão Les 
Doctoriales, que acontece 
na Fábrica do Futuro, 
uma experiência francesa 
importada para o RS, e que 
busca colocar em contato 
doutorandos com o mundo 
empresarial. 

Bonne lecture ! 

  

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

12 e 13 de setembro
21h, A Bergman Affair  
no POA Em Cena 
Teatro Renascença
Av. Erico Verissimo, 307

ARTES VISUAIS 

Até 28 de setembro
Mostra Coletiva do 2º Prêmio 
AF de Arte Contemporânea
Porão do Paço Municipal 
Praça Montavidéu, 10 

Setembro de 2018
Prêmio Jovem Curador 

3 de setembro a 7 de outubro
Inscrições para o Prix Photo 
Aliança Francesa

12 de setembro a 1º de outubro 
Sarau das Nações
Ulbra, Av. Farroupilha, 8001

MÚSICA

20 de outubro
20h, 11º Festival da Canção Francesa
Salão de Atos da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110

13 de novembro
20h, Apetizer Kino Beat com a dupla 
francesa Tempest 
Teatro do Sesc Centro
Av. Alberto Bins, 665  

16 de novembro
18h30, O jazz de Mina Agossi  
Teatro Carlos Urbim
Av. Sepúlveda, Centro Histórico

CINEMA

A partir de 1º de Novembro
Mois du Film Documentaire
Cinemateca Capitólio
Rua Demétrio Ribeiro, 1085



SEMINÁRIO

22 e 23 de novembro
3ª edição do Les Doctoriales 
Fábrica do Futuro
Rua Câncio Gomes, 609

CURSOS E ATIVIDADES

Setembro,  
Atelier Pays de la Loire 
Atelier CV et lettre de motivation 
à la française 

Outubro
Início das aulas do 4º bimestre 
Destination France 
Leituras de Halloween 
Atelier Formation, accord et 
emploi du passé composé  

Novembro
Oficina gastronômica
Exames de proficiência
TCF Tout Public, Québec e Capes
DELF-DALF

LITERATURA

10 de novembro
Francofonia na Feira do Livro de 
16h30, Scholastique Mukasonga
Auditório Barbosa Lessa no CCCEV  
Rua dos Andradas, 1223 
 
13 de setembro
Diálogos Culturais
10h, Jacira Fagundes
Instituto Estadual do Livro
Rua André Puente, 318 

17 de novembro
Francofonia na Feira do Livro de
18h30, Paula Anacaona
Sala Leste do Santander Cultural
Rua 7 de Setembro, 1028
 
29 de setembro
Diálogos Culturais
16h, Cintia Moscovich
Casa de Cultura Mario Quintana
Rua dos Andradas, 736



Espetáculo francês A Bergman 
Affair no POA Em Cena
Realização: Porto Alegre Em Cena 
Apoio: AFPOA, Consulado Geral da França em SP e Institut Français

ARTES CÊNICAS

Com o apoio da Aliança 
Francesa de Porto Alegre, 
Consulado Geral da 
França em São Paulo e 
Institut Français, a peça 
francesa A Bergman Affair 
integra o Porto Alegre Em 
Cena 2018. O espetáculo 
acontece nos dias 12 e 13 de 
setembro, às 21h, no Teatro 
Renascença.

Livremente inspirado 
no romance Private 
Conversations (1996), de 
Ingmar Bergman – diretor 
de cinema sueco que 
completaria 100 anos em 

2018 – o espetáculo combina 
de maneira fluida múltiplas 
expressões artísticas, 
como teatro, dança, vídeo 
e Bunraku – tradicional 
teatro de fantoches japonês, 
em que o próprio corpo do 
ator é o boneco. A Bergman 
Affair é a montagem de 
estreia da Companhia The 
Wild Donkeys que, desde 
2016, vem realizando 
diversas residências entre 
Itália e França, compondo 
o processo de concepção 
da obra, que chega a Porto 
Alegre para sua residência 
final e estreia mundial.
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12 e 13 de setembro
21h, Teatro Renascença 
Av. Erico Verissimo, 307 A Bergman Affair / The Wild Donkeys

https://vimeo.com/251074890


Mostra Coletiva do 2º Prêmio  
AF de Arte Contemporânea  
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura   Patrocínio: Timac Agro  
Apoio: Centre Intermondes e Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Até 28 de setembro, de segunda a sexta
Das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30, Porão do Paço 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Praça Montevideo, 10

ARTES VISUAIS

no Centre Intermondes, 
em La Rochelle, França. 
Marcelo Armani e Manoela 
Cavalinho, segundo e 
terceiro lugares, receberam 
bolsas de estudo na AFPOA.

Também fazem parte da 
mostra Carolina Marostica, 
Estêvão da Fontoura 
Haeser, Gustavo Balbela, 
Julha Franz, Martin 
Heuser, Michel Zózimo da 
Rocha e Tiago Coelho.

Prêmio Jovem Curador 
Realização: Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em SP

A artista Charlene Cabral 
foi a vencedora do Prêmio 
Jovem Curador, categoria 
especial do Prêmio Açorianos 
de Artes Visuais oferecida 
de maneira inédita em 2018 
pela AFPOA, incluindo 

passagens e ajuda de custo 
para uma imersão cultural 
na Europa. Arte conceitual, 
publicações de artista, arte 
postal, vanguardas históricas, 
fotografia e pós-fotografia 
são os principais interesses de 

Os 10 artistas selecionados 
na primeira etapa do 
Prêmio Aliança Francesa 
de Arte Contemporânea 
participam até 28 de 
setembro de uma Mostra 
Coletiva no Porão do Paço 
da Prefeitura Municipal  
de Porto Alegre. 

Vencedor da premiação, 
o artista David Ceccon 
ganhou uma residência 
artística de dois meses 



Imersão em setembro  
de 2018

estudo da artista. A nova 
categoria busca registrar, 
mapear e fomentar as 
diversas manifestações e 
suas contribuições com 
processos de criação e 
inovação para Porto Alegre.

Autoretrato com armário, David Ceccon / Fábio Alt



Inscrições para o Prix Photo 
Aliança Francesa      
Realização: Delegação Geral da Aliança Francesa do Brasil
Apoio: Air France e Hotel Sofitel

ARTES VISUAIS 

De 3 de setembro a  8 de outubro
www.prixphotoaf.com.br

O concurso fotográfico 
Prix Photo Aliança 
Francesa 2018 é aberto 
a todos os fotógrafos 
(pessoa física) maiores 
de 18 anos e residentes 
no Brasil. Para se 

inscrever, acesse o site 
www.prixphotoaf.com.br, 
preencha os dados e envie 10 
imagens inspiradas no tema 
“Mas onde está a água?”, 
de 3 de setembro a 8 de 
outubro de 2018. Esse é um 
convite para que os fotógrafos 
do país direcionem seus 
olhares para a importância 
da água em nosso cotidiano. 
As imagens podem ser em 
cor ou em preto e branco, 
manipuladas ou não, obtidas 
por meio de equipamento 
analógico ou digital.
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Sarau das Nações 
Realização: ULBRA 
Apoio: AFPOA

ARTES VISUAIS

12 de setembro a 1º de outubro
Av. Farroupilha, 8001
Canoas/RS

O Sarau das Nações da 
Ulbra busca divulgar para 
a comunidade acadêmica 
alguns aspectos 
culturais dos países que 
sediam universidades 
conveniadas. Em 2018, 
a 9ª edição faz uma 
homenagem à França, 
que celebra os 50 anos 
dos eventos de maio 
de 1968. No dia 12 de 
setembro, acontece a 
abertura da exposição 
fotográfica Au Cœur De 
Mai 68, de Philippe Gras, 
com visita guiada sob 
orientação dos cursos de 
História e de Fotografia 
da universidade; varal 
literário e flash mob, 
organizados pelo curso 
de Letras; e apresentação 
de repertório francês pela 
Orquestra Universitária 
da Ulbra, com o 
intérprete Daniel Debiagi; 
entre outras atividades.



11º Festival da Canção Francesa   
Realização: AFPOA Patrocínio: Timac Agro 
Financiamento: Secretaria de Estado da Cultura, Turismo,  
Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul Coprodução: DDC da UFRGS 
Apoio: Consulado Geral da França em SP, Estúdio Musitek, Pubblicato,  
Audio Porto, Chandon e La Croissanterie

Nosso tradicional Festival 
da Canção Francesa chega a 
sua 11ª edição. Dez cantores 
selecionados apresentam o 
melhor da chanson française 
no dia 20 de outubro, às 
20h, no Salão de Atos da 
UFRGS. O vencedor da 
etapa de Porto Alegre, 
além de participar da final 
nacional, em 7 de novembro, 
em São Paulo, ganha uma 
viagem a Paris. 

MÚSICA

Todas as informações sobre os 
candidatos e as músicas que 
serão apresentadas estão no 
site www.afpoa.com.br.
Participe, monte sua torcida e 
celebre a música francesa!

20 de outubro
20h, no Salão de Atos da UFRGS

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


MÚSICA

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

Apetizer Kino Beat 
com a dupla  
francesa Tempest 
Realização: Kino Beat e AFPOA  
Apoio: Sesc/RS e Consulado Geral da França em SP

Com apoio da Aliança 
Francesa de Porto Alegre, 
os franceses do Tempest 
integram a programação 
do 5º Festival Kino 
Beat – Imagem e Som 
em movimento. Numa 
performance audiovisual, o 
duo associa os instrumentos 
analógicos de Franck 
Vigroux com os algoritmos 
visuais de Antoine Schmitt 
para criar um verdadeiro 
sistema-universo de puro 

caos, que pode ser visto nos 
movimentos de milhões 
de partículas e ouvido por 
meio do rugido do ar. Ao 
manipular as forças internas 
desse caos, os artistas dão à 
luz formas audiovisuais que se 
desenvolvem no tempo, com 
mais ou menos estabilidade, 
mais ou menos evidências.
No dia 13 de novembro, às 
20h, no Teatro do Sesc Centro. 
Entrada franca. Retirada de 
ingressos a partir das 19h.

https://vimeo.com/259576454


O jazz de 
Mina Agossi       
Realização: AFPOA e Ministério 
da Cultura
Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Delegação Geral da 
Aliança Francesa no Brasil e 
Câmara Rio Grandense do Livro

MÚSICA

Mois du Film 
Documentaire 
Realização: Cinemateca da 
França, Institut Français  
e AFPOA
Apoio: Cinemateca Capitólio  

CINEMA

A cantora francesa Mina 
Agossi, que atuou por 10 
anos com Arshie Shepp, o 
famoso saxofonista tenor 
de jazz norte-americano, e 
teve muitas colaborações 
com o pianista Ahmed 
Jamal, encontrou nesse trio 
cúmplices únicos, talentosos 
e incomuns. Seu estilo, entre 
jazz, covers e ressurgências 
dos sons africanos, 
revela uma sensualidade 
extrovertida em que a voz 
é usada para propósitos 
melódicos e rítmicos. 

16 de novembro
18h30, Teatro Carlos Urbim
Av. Sepúlveda, Centro Histórico

O Mois du Film 
Documentaire é um 
convite a todas as 
organizações culturais, 
educacionais e sociais 
que desejam promover 
o cinema documental 
para um público amplo, 
que tem como base o 
princípio da liberdade 
de participação e 
programação. 

Em Porto Alegre, será 
exibida a série Portraits de 
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CINEMA

Novembro  
Cinemateca Capitólio
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

Consulte programação no 
site www.capitolio.org.br

Cinéma, durante o mês de 
novembro, na Cinemateca 
Capitólio.

Os filmes da série são: Le 
Scandale Clouzot (2017, 60'), 
de Pierre-Henri Gibert; 
Jean Douchet L’enfant 
Agité (2017, 85'), de Fabien 
Hagege, Guillaume Namur 
e Vincent Haasser; e Mon 
Histoire N’est Pas Encore 
Écrite (2017, 76'), de 
Jacqueline Gozland.

Completam a programação 
filmes que serviram 
de inspiração para os 
principais textos de Jean 
Douchet, com obras de 
Kenji Mizoguchi, Jacques 
Rivette, Fritz Lang e Otto 
Preminger, entre outros.

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


Francofonia na Feira do Livro
LITERATURA

Comme d’habitude, a Aliança 
Francesa marca presença 
na Feira do Livro de Porto 
Alegre. Em 2018, contará 
com a participação de autoras 
francófonas como a ruandesa 
Scholastique Mukasonga 
e a franco-brasileira Paula 
Anacaona.

Considerada uma das 
maiores vozes literárias da 
África, Scholastique lançou 
recentemente no Brasil os 
livros Nossa Senhora do 
Nilo, vencedor do Prêmio 
Renaudot, em 2012, e A 
Mulher dos Pés Descalços. 
Pertencente à etnia Tutsi, 
perdeu seus pais, irmãos e 
sobrinhos no genocídio que 
levou à perseguição e morte de 
800 mil pessoas em Ruanda, 
em 1994. Embora, à época, a 
autora já morasse na França, 
a tragédia marca fortemente 
sua trajetória literária. 

Scholastique Mukasonga Paula Anacaona

A editora, escritora e 
tradutora Paula Anacoana, 
lançou neste ano o seu 
primeiro romance, Tatou, em 
que refaz o caminho de uma 
protagonista franco-brasileira, 
filha de pai negro e mãe 
branca, em guerra com sua 
identidade mestiça. Apesar 
de tratar-se de uma ficção, 
a autora utilizou muitas 
experiências pessoais para 
discutir o lugar da mulher 
negra na sociedade dos dois 
países, um tema que  
a inquieta.

10 de novembro
16h30, Scholastique Mukasonga
Auditório Barbosa Lessa no CCCEV  
Rua dos Andradas, 1223

17 de novembro
18h30, Paula Anacaona
Sala Leste do Santander Cultural
Rua 7 de Setembro, 1028



3ª Edição do  
Les Doctoriales
Realização: AFPOA 
Apoio: Consulado Geral da França em 
SP e Fábrica do Futuro

SEMINÁRIO

O projeto de integração 
cultural Diálogos Culturais, 
desenvolvido pelo Instituto 
Estadual do Livro, com 
apoio da AFPOA e Consuldo 
Geral da França em SP, 
proporciona aos imigrantes 
haitianos e senegaleses 
atendidos pelos cursos de 
Língua Portuguesa, Conexão 
Português, do CIBAI 
Migrações, realizados na 
Paróquia Nossa Senhora da 
Pompéia, em Porto Alegre, 
uma imersão na cultura 
e na sociedade gaúcha 
como forma de fortalecer 
a sua cidadania. Por meio 
de atividades culturais e 
palestras, os imigrantes 
tem a oportunidade de se 
apropriarem das cidades, dos 
seus bens públicos, da sua 
cultura e linguagens.

Diálogos 
Culturais

LITERATURA

Destinado a alunos de 
doutorado de universidades 
gaúchas, o seminário Les 
Doctoriales Rio Grande 
do Sul é uma imersão que 
promove o encontro com os 
atores do setor produtivo 
local. Durante os dois dias 
de seminário, inspirado 
em experiência francesa, 
acontece o Desafio 24hInnov, 
atividade desenvolvida em 
grupos transdisciplinares 
para elaboração de projetos 
inovadores. Um júri formado 
por empresários selecionará 
três projetos que serão 
premiados durante o jantar de 
encerramento do seminário, 
no dia 23 de novembro.

10 de novembro
16h30, Scholastique Mukasonga
Auditório Barbosa Lessa no CCCEV  
Rua dos Andradas, 1223

17 de novembro
18h30, Paula Anacaona
Sala Leste do Santander Cultural
Rua 7 de Setembro, 1028

22 e 23 de novembro
Fábrica do Futuro
Rua Câncio Gomes, 609 

13 de setembro
10h, Jacira Fagundes
Instituto Estadual do Livro
Rua André Puente, 318 
 
29 de setembro
16h, Cintia Moscovich
Casa de Cultura  
Mario Quintana
Rua dos Andradas, 736

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


SEMINÁRIO

Atelier Pays de la Loire 
(2 horas) 
Quinta-feira, 13 de setembro, 
às 19h. Inscrições até 10 de 
setembro. Valor R$ 90.
Façamos juntos um passeio 
virtual até o Pays de la Loire 
para conhecer as pérolas 
dos castelos da Renaissance, 
aprendendo aspetos culturais, 
históricos e arquitetônicos 
dessas obras-mestras. 
AFPOA Zona Sul 

Atelier CV et lettre 
de motivation à la 
française (5 horas)
28 de setembro e 4 de outubro, 
das 19h às 21h30.  
Inscrições até 25 de setembro. 
Valor R$ 150.
Seja para se candidatar a 
uma formação universitária, 
um estágio ou uma vaga 
de emprego, o currículo é 
a peça-chave do processo, 
assim como a lettre de 
motivation. Venha aprender 
a elaborar esses documentos 
de acordo as normas 
francesas para dar mais 
impacto na sua candidatura.
AFPOA Moinhos 

Início das aulas  
do 4º bimestre  
(27 horas)
Próximo bimestre de 10 de 
outubro a 15 de dezembro.  
Matrículas abertas para 
os nossos cursos regulares 
bimestrais, que encaixam 
perfeitamente nos seus 
planos de estudar no 
exterior, investir no 
futuro profissional, 
imigrar para o Québec ou, 
simplesmente, de descobrir 
uma nova cultura. 
AFPOA Moinhos  
e AFPOA Zona Sul

Destination France 
(15 horas)
Quartas-feiras, de 24 de 
outubro a 21 de novembro,  
das 18h30 às 21h30. 
Vai viajar para um país 
francófono e está com 
pressa para se comunicar 
em francês? A Aliança 
Francesa tem a solução! 
Faça nosso curso de 
francês para turismo, o 
DESTINATION FRANCE! 
AFPOA Moinhos  
e AFPOA Zona Sul

CURSOS E ATIVIDADES



Leituras de Halloween 
Quinta-feira, 25 de outubro, 
das 19h45 às 20h30.
Venha se arrepiar de medo 
entre os fantasmas e as 
abóboras de Halloween na 
nossa fantástica mediateca, 
ouvindo contos de terror 
dos melhores autores 
francófonos. 
AFPOA Moinhos

Atelier Formation, 
accord et emploi du 
passé composé  
(2 horas) 
A partir do nível A2.
Segunda-feira,  
29 de outubro, às 19h.
Venha derrubar as últimas 
barreiras que atrapalham 
o seu domínio do francês 
e de seu funcionamento, 
em um atelier curto e 
focado, que propõe a 
revisão das principais 
dificuldades gramaticais 
para estudantes brasileiros, 
por meio de documentos 
e atividades variadas, 
complementando o 
trabalho em sala de aula.
AFPOA Moinhos

Oficina gastronômica
Quinta-feira,  
22 de novembro, às 19h.
Venha preparar um Natal à 
francesa na AFPOA!   
Passaremos à cozinha para  
aprender as origens dos costumes 
culturais e gastronômicos do Noël 
na França. Com a mão na massa, 
bien sûr ! 
AFPOA Moinhos

Exames de Proficiência
A AFPOA é a única credenciada 
a realizar os exames para 
obtenção dos diplomas de 
proficiência linguística DELF 
e DALF, e também centro 
de aplicação de testes e 
exames internacionalmente 
reconhecidos. 

TCF Tout Public, Québec  
e Capes: inscrições abertas  
até 15 de setembro  
(prova em 16/10)
Inscrições abertas de  
8 de outubro a 10 de novembro 
(prova em 10/12)

DELF-DALF: inscrições abertas 
até 8 de setembro  
(provas em 8 e 9/11). 



Realização Patrocínio

GOVERNO
FEDERAL

MINISTÉRIO  DA
CULTURA


