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UM ANO PARA CELEBRAR

Em 2020, a Aliança
Francesa celebra 75 anos de
presença em Porto Alegre.
É uma marca de extrema
importância em nossa
trajetória e, por isso, ao longo
do ano, teremos uma vasta
programação de eventos
culturais.
Março, mês da Francofonia,
será de intensa programação.
Receberemos a musicista
Camila Orsatto para um
show especial na nossa sede,
celebrando também nossa
volta às aulas. Traremos a
Porto Alegre uma exposição
de quadrinhos do cartunista
francês Jean-Denis Pendanx,
que envolve desenho, pintura
e representações humanas de
forma bastante expressiva.
O mês será marcado
também pela abertura das
inscrições para o 4º Prêmio
Aliança Francesa de Arte
Contemporânea e pela
participação da vencedora da
edição 2019, Letícia Lopes,
no evento Relatos de Chegada,
onde vai compartilhar sua
experiência na residência
artística que realizou na
França graças à premiação.

Para celebrar o Dia
Internacional da Mulher, a
escadaria da Borges recebe
uma sessão de cinema francês
a céu aberto. Outra atração à
ne pas manquer é o espetáculo
Un Pied Devant l'Autre, da
Compagnie Scalène de Danse
Contemporaine, que acontece
no Teatro Renascença.
O trimestre vai contar
também com a presença do
flautista francês Miquèu
Montanaro e do acordeonista
brasileiro João Pedro Teixeira,
que fazem uma masterclass
e um concerto na Biblioteca
Pública do Estado do RS.
Na área pedagógica, adotamos
um novo método de ensino:
o DÉFI. Trata-se de uma
abordagem mais ampla
da língua, que desperta no
estudante outra visão de
mundo, com uma aprendizagem
mais lúdica e inovadora.
E attention: se você tem o
projeto de estudar na França,
preparamos uma conferência
com tudo que você precisa saber
para realizar esse sonho. Fique
atento! Viva o francês, venha
para a Aliança Francesa de
Porto Alegre!
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08 de março
19h, CineEscadaria
ARTES VISUAIS
13 de março
19h, Relatos de Chegada com a
artista Letícia Lopes
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CINEMA

CineEscadaria
Dia Internacional da Mulher
Realização: Lora Movies Apoio: AFPOA

realizadoras mulheres e sobre
perspectivas femininas.
A exibição conta com as
obras Plein Ouest (Alice
Douard, 2019), Pile poil
(Lauriane Escaffre e
Yvonnick Muller, 2018)
e Gronde marmaille
(Clémentine Carrié, 2018).
Evento gratuito.
08 de março
19h, Escadaria do Viaduto
Otávio Rocha
Rua Duque de Caxias, 1350
©Lars Erick

A Escadaria do Viaduto
Otávio Rocha, também
conhecido por Viaduto da
Borges, vai se transformar
em um grande cinema a
céu aberto no dia 08 de
março, às 19h, fortalecendo
as ações pelo Dia
Internacional da Mulher.
Com apoio da AFPOA, a
Lora Movies – empresa de
curadoria e experiência
de cinema independente
– realiza o CineEscadaria
com uma programação
que contempla obras de

ARTES VISUAIS

Relatos de Chegada
com a artista Letícia Lopes
Realização: AFPOA Apoio: Casa Baka

Após dois meses de imersão
artística na França, a
vencedora do 3º Prêmio
Aliança Francesa de Arte
Contemporânea, Letícia
Lopes, compartilha com
o público detalhes sobre a
residência artística realizada
entre agosto e setembro de
2019, no Centre Intermondes,
em La Rochelle. A experiência
foi resultado da premiação
pelo primeiro lugar, que
também incluiu ajuda de
custo para produção artística
e uma bolsa de francês na

©Jiil Paz

13 de março
19h, Casa Baka
Rua da República, 139

AFPOA. O encontro conta com
a mediação de Diego Groisman,
curador da 3ª edição do Prêmio
AF de Arte Contemporânea.
Entrada franca.
À ne pas manquer!

Jovem Curador AFPOA

Realização: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em SP
O Prêmio Açorianos de Artes Visuais tem como objetivo
valorizar, homenagear e distinguir as produções locais que
se destacam ao longo do ano. Pelo terceiro ano consecutivo,
a AFPOA oferece a premiação na categoria Jovem Curador,
que inclui passagem e ajuda de custo para que o vencedor
faça uma imersão cultural na França. As inscrições vão até o
dia 16 de março, e os ganhadores serão conhecidos em abril.

ARTES VISUAIS

4º Prêmio Aliança Francesa
de Arte Contemporânea

Realização: AFPOA e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Centre Intermondes e Prefeitura Municipal de Porto Alegre
da seleção as seguintes artes
visuais contemporâneas:
pintura, gravura, serigrafia,
fotografia, escultura, grafite,
videoarte, performance,
transmídia e instalação.
A premiação tem o objetivo
de fomentar a produção
contemporânea de artes
visuais no Rio Grande do Sul,
dando apoio e incentivo para
artistas em início de carreira.
Para se inscrever, é preciso
morar no RS.
O Prêmio Aliança Francesa
de Arte Contemporânea
2020 tem lançamento
oficial durante o evento
Relatos de Chegada, no dia
13 de março, às 19h, na
Casa Baka. As inscrições
podem ser realizadas
até 19 de abril de 2020 pelo
site afpoa.com.br.
Cada participante pode
concorrer com até três
obras inéditas no Estado,
realizadas entre 2019 e
2020. Podem participar

O melhor trabalho será
premiado com uma
residência artística no
Centre Intermondes, em La
Rochelle, na França. Ao todo,
10 trabalhos serão escolhidos
na primeira etapa da seleção
e serão expostos na Mostra
Coletiva do projeto, que deve
ser inaugurada no dia 9 de
junho, no Porão do Paço
Municipal da Prefeitura de
Porto Alegre. Na ocasião,
serão anunciados os três
vencedores da premiação.

ARTES VISUAIS

Ilustrador francês Jean-Denis
Pendanx em Porto Alegre
Realização: AFPOA e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Instituto de Artes da UFRGS, MACRS e CCMQ
Um dos principais nomes
do mundo dos quadrinhos
franceses na atualidade,
Jean-Denis Pendanx vem a
Porto Alegre compartilhar
as histórias e as aventuras
que saltam das páginas de
seus livros. No dia 26 de
março, o ilustrador participa
do primeiro Débat d'idées
do ano, que ocorre na Casa
de Cultura Mario Quintana
(CCMQ). Na sequência,
haverá a inauguração de
uma exposição inédita do
artista com visitação até 26
de abril. A curadoria é de
Diego Groisman, vencedor
do Prêmio Incentivo Jovem
Curador – Institut Français e
Aliança Francesa, em 2019.
Nascido em 1966, Jean-Denis
Pendanx vive em Gironde, no
sudoeste da França. Tem se
mostrado cada vez mais um
desenhista da viagem. Ilustra
os mundos mais remotos,
selvagens e diferentes da nossa
sociedade, a meio caminho
entre a reportagem e a ficção.

26 de março
Débat d'idées
17h, Sala Sérgio Napp 1 / CCMQ
Abertura da exposição
19h, Espaço de Exposições
Majestic / Térreo da CCMQ
Rua dos Andradas, 736

MÚSICA

Festa da Francofonia
com show de Camila Orsatto
Realização: AFPOA

21 de março, sábado
12h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Com voz e piano,
interpreta canções do jazz,
do blues e composições
próprias. Foi solista do
Natal Luz de Gramado
em 2018 e 2019 e,
atualmente, participa
de eventos culturais e
ministra aulas particulares
de técnica vocal.

©Zé Carlos de Andrade

Para marcar a rentrée
2020, convidamos a jovem
musicista Camila Orsatto
para um show de
boas-vindas, na sede
Moinhos de Vento da
AFPOA. A atração
também integra a Festa da
Francofonia, que contará
com outras atividades
especiais. Será uma
tarde dedicada à chanson
francesa, com entrada
franca. Camila é cantora,
pianista e compositora de
Porto Alegre, e ficou com a
terceira colocação na final
regional do RS do
11º Festival da Canção
Aliança Francesa.

MÚSICA

Masterclass e show

Miquèu Montanaro e João Pedro Teixeira

©Divulgação

Realização: AFPOA e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Timac Agro Apoio: Ospa e Biblioteca Pública do RS

O francês Miquèu
Montanaro e o brasileiro
João Pedro Teixeira estarão
em Porto Alegre para uma
programação musical que
inclui aulas e concerto.
No dia 16 de abril, às
15h30, serão realizadas duas
masterclass, uma com cada
músico, simultaneamente,
na Escola de Música da
Ospa. Para participar, basta
se inscrever no site afpoa.
com.br até 15 de abril.
O evento é gratuito e as
vagas são limitadas. Já às
19h, a Biblioteca Pública do
RS abre as portas do Salão
Mourisco para o show do
duo franco-brasileiro, com
entrada franca.

O trabalho de Montanaro é
marcado por colaborações de
diversos músicos de diferentes
países e gêneros musicais,
passando pela música
improvisada, world music,
chanson, música tradicional
e, até mesmo, música de
câmara. Já Teixeira adquiriu a
formação e a sólida experiência
musical em bailes populares de
Baião, Forró e Milonga.
16 de abril
Masterclass
15h30, Escola de Música da Ospa
Rua Cristóvão Colombo, 300
Show
19h, Salão Mourisco da
Biblioteca Pública do RS
Rua Riachuelo, 1190

DANÇA

Espetáculo francês
Un Pied Devant l'Autre
Realização: Porto Alegre em Cena
Apoio: AFPOA
28 de março
20h, Teatro Renascença
Av. Erico Verissimo, 307
Em cooperação com a
coreógrafa brasileira
Ivana Menna Barreto,
a Compagnie Scalène de
Danse Contemporaine traz a
Porto Alegre uma proposta
singular de integração e
aprendizagem mútua.
Un Pied Devant l'Autre é
uma peça reinventada em
cada lugar, convidando
amadores a se juntarem aos
dançarinos para uma peça
sensível sobre a ação de
©Cia Scalène]
seguir em frente.

O espetáculo parte de um
ângulo de caminhada para
ir além das hesitações do
mundo, o imperativo vital de
“mover-se”, a possibilidade
de cair e levantar-se sozinho e
com os outros.
Ingressos no site
www.poaemcena.com.

CURSOS E ATIVIDADES

Semana da Europa

Realização: AFPOA, Goethe-Institut, Instituto Cervantes
e ACIRS
Para marcar o Dia da Europa, comemorado em
9 de maio, os institutos culturais europeus de
Porto Alegre se reúnem para celebrar a união
de seus povos que compartilham os valores
fundamentais de diversidade cultural, direitos
humanos e paz. Uma programação mais do que
especial está sendo preparada durante o mês de
maio. Confira datas e programação em afpoa.
com.br e em nossas redes sociais!

Mentoria individual para
projeto de estudos na França
A AFPOA conta com uma
assessoria individual para
auxiliar quem tem um projeto
de estudos na França e tem
dúvidas sobre o processo.
São dois encontros individuais*
de uma hora cada para abordar
as seguintes questões:
• Orientação sobre
financiamento.
• Conselhos para a redação
do Curriculum Vitae
e da carta de apresentação
(vocabulário francês).
• Bate-papo sobre dúvidas,
estadia na França, saúde,
viagem etc.
• Preparação intercultural.

Para agendar um horário e
ter mais informações, entre
em contato pelo telefone
(51) 3222.6070 ou pelo email
secretaria@afpoa.com.br.
* Unicamente sob agendamento
prévio e pagamento do valor
de inscrição.

CURSOS E ATIVIDADES

O Campus France Brasil,
agência do governo francês
responsável pela promoção
do ensino superior, estará
presente na AFPOA no
dia 9 de março, às 19h,
para realizar uma palestra
informativa e divulgar as
oportunidades do ensino
superior Francês.
Na apresentação, serão
abordados o processo de
candidatura, vantagens
do ensino superior francês,
bolsas de estudo disponíveis
para estrangeiros,
informações sobre os
programas de intercâmbio
e procedimento para a
solicitação do visto de
estudante. Participe e não
perca a chance de estudar
na França!

09 de março
19h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Bordeaux©terredevins.com

Conferência
Campus
France

Voyage à travers
l’Histoire
et les provinces
françaises
com Véronique
Buisson Masi
Na quinta-feira, 12 de março, às
19h, Véronique Buisson Masi, da
Biarritz Turismo, fará na AFPOA
uma conferência em português
sobre a história e as províncias
francesas: Voyage à travers
l’Histoire et les provinces françaises.
A palestra é gratuita para
alunos da AFPOA e tem custo
de 15 reais para o público geral.
Inscrições até 11 de março pelo
email cultura@afpoa.com.br.
Vagas limitadas.
12 de março
19h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

CURSOS E ATIVIDADES

CURSO
REGULAR
BIMESTRAL
1º BIMESTRE:
5 DE MARÇO
A 12 DE MAIO
2º BIMESTRE:
11 DE MAIO
A 16 DE JULHO

Público: em geral
Ritmo: 1 aula de 3 horas por
semana durante 9 semanas
O curso regular ensina a
língua francesa em geral
a partir de um enfoque
"actionnel". Assim, desde os
primeiros módulos de estudo,
é possível se expressar sobre
temas da vida cotidiana
e ter conversações básicas
com nativos. O novo método
pedagógico da Aliança
Francesa, o DÉFI, também
foca em transmitir dados
e informações concretas
sobre a realidade dos
países francófonos, como
França, Bélgica, Canadá e
Marrocos, entre outros. Dessa
forma, alia desde o início
o domínio da língua com o
conhecimento da cultura.
Nossos cursos regulares
bimestrais são perfeitamente
adequados tanto para quem
tem um projeto profissional,

acadêmico ou de morar no
exterior, como para pessoas
que estudam pelo prazer de
se abrir a novos horizontes
intelectuais e culturais.
Adquirindo o método, o aluno
da AFPOA terá acesso a uma
plataforma de aprendizagem
online, onde poderá encontrar
os conteúdos do método
em versão digital e diversos
exercícios interativos e com
autocorreção, além artigos de
imprensa e links de interesse
para praticar a língua.

FRANÇAIS
PLAISIR
SEMESTRAL
05 DE MARÇO
A 16 DE JULHO

Público: a partir de 50 anos
Ritmo: 1 aula de 2 horas por
semana durante 17 semanas
O curso é dirigido
especificamente às pessoas
que querem retomar o
francês, sem ter o estresse das
avaliações. Com método e
ritmo adaptados, as sessões são
sistematicamente enriquecidas
com documentos autênticos e
curiosidades que o professor
traz sobre as suas próprias
experiências do mundo
francófono.

CURSO
ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
DE SEXTA-FEIRA
SEMESTRAL
5 DE ABRIL
A 05 DE JUNHO

Público: a partir de 16 anos
Ritmo: 1 aula de 3 horas por
semana durante 12 semanas
O curso para estudantes
universitários das sextas
tem como objetivo preparar
linguisticamente os
estudantes que pretendem ter
uma experiência acadêmica
no exterior. Como o público
é homogêneo, o professor
trabalha com enfoque
específico sobre situações
que o aluno vai vivenciar em
outro país e dar conselhos
práticos adaptados, tanto
para a experiência acadêmica
projetada, como para
situações administrativas
num país francófono.

CURSO
ADOLESCENTES
DE SEXTA-FEIRA
SEMESTRAL
05 DE ABRIL
A 05 DE JUNHO

Público: entre 12 e 16 anos
Ritmo: 1 aula de 3 horas por
semana durante 12 semanas
O curso para adolescentes
das sextas tem o mesmo
objetivo que o curso para
estudantes universitários,
mas se dirige para a faixa
etária mais jovem, com
temas que interessam mais
aos alunos dessa idade.
O professor trabalha com
uma metodologia dinâmica,
usando atividades
lúdicas, despertando a
criatividade dos alunos para
realizar cartazes e outros
documentos gráficos.
O curso possui um desconto
de 50% em relação ao valor
total do curso regular.

O curso possui um desconto
de 50% em relação ao valor
total do curso regular.

ATELIER GRAMMAIRE
11 DE ABRIL, 19h às 21h

Nível A2: O discurso indireto
no presente e passado
Nível B1: O subjuntivo presente

09 DE MAIO,19h às 21h
Nível A2: O passé composé
com être e l'accord
(a concordância)

CURSO DE
PREPARAÇÃO
PARA OS
EXAMES DE
CERTIFICAÇÃO
EM LÍNGUA
FRANCESA
DELF/DALF
SEGUNDAS
E QUINTAS,
DE 23 DE MAIO
A 06 DE JUNHO

Ritmo:
Níveis B1 e B2
5 sessões de 2 horas,
19h às 21h
Nível C1
5 sessões de 3 horas,
18h30 às 21h30

O curso de preparação
para as certificações oficiais
DELF/DALF é formatado
para deixar o aluno mais
seguro no dia das provas,
abordando questões
gramaticais e de produção
oral e escrita segundo a
metodologia dos exames.
É ministrado por
professores que são
examinadores do DELF/
DALF e nutrem as sessões
com experiências vividas
em diferentes sessões, tudo
para manter você longe dos
erros mais comuns.

FESTIVAL
GOÛT DE
FRANCE
O festival que homenageia a
excelência da gastronomia
francesa acontece na mesma
data nos 5 continentes e, em
sua sexta edição, destaca a
Região do Vale do Loire.
O Suzanne Marie Restaurant
tem a honra de convidar
a todos para o jantar que
seguirá à risca un vrai dîner
gastronomique à la française
na noite do dia 16 de abril,
às 20h.
Acompanhe no
Instagram do restaurante
(@suzannemarierestaurant)
a divulgação desse
menu especial.

Reservas pelo email
restaurant@suzannemarie.
com.br ou pelo WhatsApp
+51 9626.5381.
Alunos da AFPOA
têm preço diferenciado.

Patrocínio
Realização

