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TROCAS
Em um mundo cada vez mais
conectado e, no entanto,
cada dia mais indiferente, é
necessário abrir espaços de
encontro e de reflexão em que
o tempo e a troca tomem outro
valor além de um simples like.
Certas datas ainda reverberam
com uma sonoridade
totalmente particular.
Em 1968, de Paris a Cidade do
México dezenas de milhares
de estudantes se manifestam.
Passaram-se 50 anos e o que
permanece desse espírito de
1968 nos dias atuais em um
mundo que nos anunciam
como globalizado? Qual
é a nossa capacidade de
indignação e de mobilização?
Por que estudar continua não
sendo um direito garantido?
Como podemos falar juntos
sem falar de uma só voz?
Através dessas inquietações, a
Aliança Francesa Porto Alegre,
em parceria com o GoetheInstitut, apresenta a mostra
Insurreição, de 18 a 27 de
junho na Cinemateca Capitólio
Petrobras.
O cinema segue na nossa
agenda, com mais uma edição
do Festival Varilux de Cinema
Francês, que ocorre em Porto
Alegre de 06 a 19 de junho no

Cine Guion, Cinemark Barra
Shopping Sul e Sala Redenção.
Junho é o momento da
revelação dos vencedores
do Prêmio AF de Arte
Contemporânea, que terá os
finalistas divulgados no dia 19
de junho. No dia 23 de julho,
em parceria com a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre,
inauguramos a mostra coletiva
dos dez artistas selecionados.
Em 2019 não teremos a Fête
de La Musique, mas a data não
passará em branco: no dia 21
de junho a AFPOA lança as
inscrições do 12º Festival da
Canção Francesa, que segue
até 24 de agosto.
A música também pauta
as comemorações da Fête
Nationale Française, com um
concerto no dia 14 de julho
da Ospa Jovem, celebrando
suites de compositores como
Debussy e Bizet. Além de
uma apresentação do pianista
francês Jean-François
Dichamp no dia 8 de julho no
auditório do Goethe-Institut.
A dança é um dos temas
da agenda cultural, com
a presença do coreógrafo
Ghislain de Compreignac

no Festival Internacional de
Dança de Porto Alegre em
junho, e a bailarina Ana Pi,
mineira radicada na França,
que promove em agosto um
workshop de dois dias sobre
danças urbanas e apresenta
performance.
Por fim, a humanidade e os
sentidos da vida são tema de
conferência do Prêmio Nobel
da Paz 2018, o doutor congolês
Denis Mukwege, no dia 19
de agosto, no Fronteiras do
Pensamento. O ginecologista
dedicou uma vida em atuar em
nome da saúde e da dignidade
de mulheres vítimas de violência
sexual nessa região da África.

José Vicente Colona Torre

Acreditamos que o diálogo com
o outro e conhecer as demais
culturas e línguas nos fazem
seres humanos melhores.
É esta troca que nos alimenta,
fortalece e por ela trabalhamos
todos os dias. Desfrutem dessa
intensa e rica programação
conosco!
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CINEMA

DANÇA

De 06 a 19 de junho
Festival Varilux de Cinema Francês

De 07 a 15 de junho
Festival Internacional de Dança
de Porto Alegre
Theatro São Pedro
Praça Marechal Deodoro, s/n

Guion Center
Rua Gen. Lima e Silva, 776
Cinemark Barra Shopping Sul
Av. Diário de Notícias, 300
Sala Redenção
Rua Eng. Luiz Englert, s/nº
De 18 a 27 de junho
Mostra Insurreição
Cinemateca Capitólio Petrobras
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

De 02 a 04 de agosto
Workshop e espetáculo de dança
com Ana Pi
ARTES VISUAIS

De 23 de julho a 04 de outubro
Exposição dos 10 artistas
finalistas do Prêmio AF de Arte
Contemporânea 2019
Porão do Paço Municipal da
Prefeitura de Porto Alegre
Praça Montevidéu, 10

MÚSICA

CONFERÊNCIA

De 21 de junho a 24 de agosto
Inscrições abertas para o Festival
da Canção Francesa 2019

19 de agosto
19h45, Denis Mukwege no
Fronteiras do Pensamento
Salão de Atos da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110

08 de julho
20h, Concerto de Piano
Jean-François Dichamp
Goethe-Institut Porto Alegre
Rua 24 de Outubro, 112
14 de julho
17h, Concerto da Ospa Jovem em
homenagem ao 14 de julho
Centro Administrativo
Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, 1501

CURSOS E ATIVIDADES

Portas Abertas #2
Français Plaisir
Cursos especiais para
estudantes nas sextas-feiras
Destination France
Curso de preparação exames
DELF/DALF
Oficinas de Gramática
Oficinas Culturais

CINEMA

Festival Varilux de Cinema Francês
Realização: Bonfilm e Ministério da Cidadania Patrocínio: Essilor/Varilux
Apoio: AFPOA e Fouet Gastronomia

De 06 a 19 de junho
Guion Center
Rua Gen. Lima e Silva, 776
Cinemark Barra Shopping Sul
Av. Diário de Notícias, 300
Sala Redenção
Rua Eng. Luiz Englert, s/nº
O Festival Varilux de
Cinema Francês acontece
de 6 a 19 de junho em
todo país, trazendo
para o público brasileiro
a recente safra da
cinematografia francesa
através de 21 produções.
No ano em que completa
dez anos, o Varilux irá
ultrapassar a marca
de um milhão de
espectadores. Em Porto
Alegre, a mostra estará
em cartaz no Cine Guion,
Cinemark Barra Shopping
Sul e Sala Redenção.
A programação completa,
com grade de filmes e
horários está disponível
no site do festival
http://variluxcinefrances.com/2019/

CINEMA

Mostra Insurreição

Idealização e Realização: AFPOA, Institut Français Brésil e
Goethe-Institut Porto Alegre

O Goethe-Institut e a Aliança
Francesa de Porto Alegre
promovem a mostra de filmes
Insurreição, que aborda as
relações entre os movimentos
sociais protagonizados por
estudantes nas décadas de
1960 e 1970, em particular na
Alemanha e na França, e as
atuais formas de insurreição
popular. O projeto tem
curadoria de Marcus Mello e
toma como ponto de partida o
filme Uma Juventude Alemã,
de Jean-Gabriel Périot, uma
coprodução entre Alemanha
e França que estreou na
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De 18 a 27 de junho
Cinemateca Capitólio Petrobras
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

Berlinale de 2015 e permanece
inédita no Brasil. Além dos
filmes, o projeto contará com
convidados especiais que
integram sessões comentadas.
A mostra também dá atenção
especial aos acontecimentos
recentes ocorridos no Brasil
após as manifestações
populares de junho de 2013
e relaciona o conceito de
insurreição desde Maio
de 1968 até movimentos
contemporâneos.
Para saber mais sobre a
programação, acesse o site
afpoa.com.br

DANÇA

Festival Internacional
de Dança de Porto Alegre

Realização: Ballet Vera Bublitz e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Porto Seguro, Agibank e Dufrio
Apoio: AFPOA e Institut Français Brésil
De 07 a 15 de junho
Theatro São Pedro
Praça Marechal Deodoro, s/n
Durante os dias 07 a 15 de
junho o Theatro São Pedro
recebe a segunda edição
do Festival Internacional
de Dança de Porto Alegre,
uma realização do Ballet
Vera Bublitz. Ao todo, 1.500
bailarinos do Brasil e do
exterior se inscreveram para
participar do evento. Nos dias
10, 12 e 15 de junho o francês
Ghislain de Compreignac
estará pela primeira vez em
Porto Alegre para ministrar
masterclasses de ballet

clássico e como avaliador
da Mostra Competitiva
do FIDPOA. Também
promoverá audições nas
quais selecionará bailarinos
de nível intermediário/
avançado para os cursos
intensivos da escola Stage
d’Hiver e Stage d’Eté, em
Paris. Compreignac é um
dos fundadores, diretores e
professor da Paris Marais
Dance School, fundada
em 2012, tendo integrado
diversas companhias de
dança francesa como
solista. Informações sobre
a programação, acesse
www.fidpoa.com

DANÇA

Workshop e espetáculo de
dança com Ana Pi
Realização: AFPOA Apoio: Timac Agro

A artista coreográfica e da
imagem, pesquisadora das
danças urbanas, dançarina
contemporânea e pedagoga
radicada na França,
Ana Pi chega a Porto Alegre
entre os dias 02 e 04 de agosto
para ministrar workshop
e performance. Trânsito,
deslocamento, pertencimento,
sobreposição, memória, cores,
ações ordinárias e gesto são
matérias vitais à sua prática
criativa e pedagógica.
Ana Pi performa e palestra
regularmente sobre
danças urbanas. Dentro deste
processo, também, ministra
oficinas de dança a partir da

De 02 a 04 de agosto
Local a ser definido.
Confira mais informações
no site www.afpoa.com.br.

prática que vem desenvolvendo
denominada Corpo Firme;
danças periféricas, gestos
sagrados, onde as danças
originárias das periferias das
grandes cidades, também
conhecidas como danças
urbanas, se relacionam
intimamente com gestos
sagrados presentes na
Diáspora Negra.

ARTES VISUAIS

Prêmio AF de Arte
Contemporânea 2019

Realização: AFPOA e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Centre Intermondes La Rochelle e Prefeitura
Municipal de Porto Alegre

O Prêmio Aliança Francesa
de Arte Contemporânea
2019 divulga os finalistas de
sua terceira edição no dia
19 de junho pelo site afpoa.
com.br. 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 melhor trabalho será
premiado com uma

residência artística de dois
meses no Centre Intermondes,
em La Rochelle, na França.
Ao todo, dez trabalhos serão
escolhidos na primeira etapa
da seleção, os quais serão
expostos na Mostra Coletiva do
projeto, que ocorre a partir do
dia 23 de julho, no Porão do
Paço Municipal da Prefeitura
de Porto Alegre.
O Prêmio AF de Arte
Contemporânea tem realização
da Aliança Francesa de
Porto Alegre e Ministério da
Cidadania por meio da Lei
de Incentivo à Cultura, com
patrocínio da Timac Agro e
apoio do Centre Intermondes
e da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.

De 23 de julho a 04 de outubro
Exposição dos artistas finalistas
Porão do Paço Municipal da
Prefeitura de Porto Alegre
Praça Montevidéu, s/nº

MÚSICA

Inscrições abertas para o
Festival da Canção Francesa
Realização: AFPOA Patrocínio: Timac Agro
O Festival da Canção
Francesa da Aliança
Francesa de Porto Alegre
chega a sua 12ª edição e
lança suas inscrições a partir
de 21 de junho.
O concurso é gratuito e
aberto a cantores amadores
e profissionais, que falem
ou não francês. A etapa
regional de Porto Alegre
acontecerá no Salão de Atos
da UFRGS no dia 18 de
outubro.

O dossiê de inscrição deverá
enviado por email para
festival@afpoa.com.br até
24 de agosto.
Criado em Porto Alegre em
2008, o evento tornou-se
uma referência em música
contemporânea francesa
e adquiriu dimensão
nacional. No último ano,
a grande vencedora foi a
cantora gaúcha
Nina Rouge.

Nina Rouge, ©Fábio Alt

O vencedor ganhará uma
viagem a Paris, quatro
horas de gravação da canção
vencedora no estúdio Audio
Porto e um ano de curso de
francês na Aliança Francesa,
além da participação na
final nacional, em 30 de
novembro, também em
Porto Alegre.
Para participar, acesse o
regulamento pelo site afpoa.
com.br. Os candidatos
poderão escolher qualquer
título da música francesa,
incluindo repertório
francófono.

De 21 de junho a 24 de agosto
Inscrições no site da AFPOA
Etapa Regional, 18 de outubro
Etapa Nacional, 30 de novembro

MÚSICA

Concerto de piano
Jean-François Dichamp

Realização: AFPOA
Apoio: Embaixada da França no Brasil, Timac Agro
e Goethe-Institut Porto Alegre

8 de julho
20h, Goethe-Institut Porto Alegre
Rua 24 de Outubro, 112

Jean-François Dichamp ficou
conhecido inicialmente na
França por interpretar aos 12
anos Mozart quando criança,
em um filme de Marcel
Bluwal, de 1982. Porém, sua
experiência como ator ficou em
segundo plano quando iniciou
seus estudos ao piano.
O músico chega em julho ao
Brasil, para uma turnê por
cinco cidades brasileiras, onde
interpreta obras de Granados,
Scarlatti, Couperin e Debussy.
O concerto ocorre no teatro
do Goethe-Institut Porto
Alegre com entrada franca
(distribuição de senhas uma
hora antes do espetáculo).

CONFERÊNCIA

Denis Mukwege
no Fronteiras
do Pensamento
Realização: Fronteiras do Pensamento
Apoio: Embaixada da França no Brasil

MÚSICA

Concerto da Ospa Jovem
Realização: Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
A OSPA Jovem promove no
dia 14 de julho um concerto
em homenagem à República
Francesa, com o tema “Suítes”.
Integram o programa “Petite
Suite” do compositor francês
Claude Debussy, “Suite Peer
Gynt”, do norueguês Edward
Grieg, “Suíte Carmem Nº
2”, com temas da ópera
Carmen do compositor francês
Georges Bizet e, por fim, a
“Pequena Suíte Brasileira” de
Arthur Barbosa, compositor
brasileiro contemporâneo,
uma suíte que reúne diferentes
ritmos brasileiros, lançada
recentemente. Completa
ainda o repertório o primeiro
movimento do Concerto em Dó
Maior de Antônio Vivaldi para
violoncelo e orquestra, que será
O médico congolês e Prêmio
Nobel da Paz de 2018, Denis
Mukwege, estará em Porto
Alegre para uma conferência
dentro da programação do
Fronteiras do Pensamento
2019. No Congo, país marcado
por conflitos e desigualdade,
Mukwege, conhecido como
Doutor Milagre, criou o Hospital
de Panzi e passou a atuar em

executada pelo vencedor do
concurso realizado pelo
21º encontro de violoncelos,
em Porto Alegre.

14 de julho
17h, Centro Administrativo
Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, 1501
nome da saúde e da dignidade
de mulheres vítimas de
violência sexual.O ginecologista
fala sobre humanidade e
os sentidos da vida em sua
conferência. Saiba mais em
www.fronteiras.com.
19 de agosto
19h45, Salão de Atos da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110

CURSOS E ATIVIDADES AFPOA

afpoa

afportoalegre

afportoalegre

Se você estava esperando o segundo
semestre para começar a estudar
francês, a AFPOA está esperando por
você a partir de 03 de agosto.
AFPOA Moinhos de Vento
AFPOA Zona Sul
Confira nossa grade de
horários em www.afpoa.
com.br/cursos/adultes
PORTAS ABERTAS #2
Entrada franca
Para celebrar nossa rentrée des classes
do segundo semestre, a AFPOA
promove mais uma edição do projeto
Portas Abertas. Visite um pedacinho
da França através de uma imersão
e descubra mais sobre a língua
francesa (participando de uma aula
experimental), as culturas francófonas
(com oficinas gastronômicas e
culturais) e todas as oportunidades de
estudo e trabalho que oferece o mundo
francófono para quem fala francês.
Sexta-feira, 02 de agosto,
das 15h às 21h; e sábado, 03 de agosto,
das 10h às 13h.
AFPOA Moinhos de Vento
FRANÇAIS PLAISIR
Você gostaria de começar a estudar
francês, mas sem o compromisso de
fazer exames ou provas? Retomar o
francês que viu há muito tempo no
colégio? Encontrar outras pessoas
que, como você, pensam que nunca
é tarde para começar algo? Conhecer
um pouco mais da França, da cultura
francesa e da francofonia de uma
forma prazerosa? Venha fazer o curso
Français Plaisir na AFPOA! É um
curso pensado para você!
Segunda-feira, 05 de agosto,
1 encontro de 2 horas por semana.
AFPOA Moinhos de Vento
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

51 3222.6070

INÍCIO DOS CURSOS ESPECIAIS
PARA ESTUDANTES NAS
SEXTAS-FEIRAS
Sexta, 30 de agosto, manhã,
(9h às 12h) e tarde (14h às 17h).
Este curso semestral, reservado
aos estudantes, oferece um desconto
de 50% sobre a tarifa
do curso regular.
AFPOA Moinhos de Vento
CURSOS ESPECIAIS
Destination France
(curso de preparação para viagem):
Se você pretende viajar para a
França, ou para um país de língua
francesa, e só sabe dizer “bonjour”,
venha fazer nosso curso Destination
France e aprenda o essencial para
sobreviver no cotidiano e organizar
seus passeios e compras.
Quintas-feiras, de 28 de agosto a 19
de setembro, das 18h30 às 21h30.
AFPOA Moinhos de Vento
Curso de preparação para os exames
de certificação em língua francesa
DELF/DALF Nível B1, B2 e C1.
Você já vem se preparando para as
certificações oficiais faz um tempo,
mas gostaria de ter uma preparação
mais específica para estar mais
seguro no dia do exame? Quer
adquirir a metodologia mais eficiente
para redigir o texto argumentativo
que fara a diferencia no dia do exame
do B2 ou C1? Com certeza o nosso
curso de preparação foi pensado
para você. Ele é ministrado por
professores que são examinadores
do DELF/DALF e nutrem as
sessões com experiências vividas
nas diferentes sessões de exames nas
quais participaram.
Segundas e quintas-feiras,
de 26 de agosto a 09 de setembro, das
19h às 21h (2 horas).
AFPOA Moinhos de Vento
recepcao@afpoa.com.br

Oficinas de gramática (a partir de A2)
Venha derrubar as últimas barreiras
que atrapalham o seu domínio do
francês, em ateliers curtos e focados,
que propõem a revisão das principais
dificuldades gramaticais para
estudantes brasileiros. Sempre atento à
progressão individual de cada aluno, o
professor acompanha você até resolver
seus bloqueios e se sentir confiante.
Pronomes indefinidos e advérbios:
quelqu'un, rien, personne, nulle part etc
(Atelier Grammaire A2)
Discours rapporté no passado e a
concordância verbal
(Atelier Grammaire B1)
Quinta-feira, 13 de junho, das 19h
às 21h (2 horas).
Inscrições até o dia 11 de junho
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento
Relatar e situar eventos no passado
(Atelier Grammaire A2)
Expressar o regret e o reproche
(Atelier Grammaire B2)
Quinta-feira, 11 de julho,
das 19h às 21h (2 horas).
Inscrições até 11 de junho
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento

Conectores para expressar a
causa/consequência – cas, comme, c’est,
pourquoi, donc etc
(Atelier Grammaire A2)
Quinta-feira, 08 de agosto, das 19h ás
21h (2 horas). Inscrições até 06 de agosto
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento
Oficinas culturais (a partir de A2)
Se você tem vontade de conhecer um
pouco melhor história ou regiões e
cidades da França sem pegar um avião,
junte-se a nós nos ateliers culturais
que oferecem uma viagem a diferentes
regiões da França, aprendendo um
pouco da história e da atualidade local.
Lendas e cultura popular francesa
– La Bête du Gévaudan
Tudo sobre a lenda da Bête du Gévaudan
que atacou entre os anos de 1764 e 1767
os habitantes da pequena província
francesa de Gévaudan - atualmente
parte de Lozère.
Terça-Feira, 04 de junho, das 19h às 21h
(2 horas). Inscrições até 01 de junho
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento
Gastronomia: La Tarte Tatin
Venha descobrir a origem e a receita
perfeita de uma das mais célebres
sobremesas da gastronomia francesa –
a Tarte Tatin!
Terça-Feira, 04 de julho, das 19h às 21h
(2 horas). Inscrições até 29 de junho
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento
La construction de Paris au fil des siècles
Oficina sobre a construção de Paris e seu
desenvolvimento ao longo dos séculos.
Terça-Feira, 06 de julho,
das 19h às 21h (2 horas).
Inscrições até 03 de agosto
(necessário pelo menos 6 inscrições).
AFPOA Moinhos de Vento

AFPOA Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 2923 / 409

51 3279.4398

afzonasul@afpoa.com.br

Realização

Patrocínio

