Diego Vara

mar
abr
mai
2016

Guia
Cultural
#04

O MUNDO É NOSSA PÁTRIA

A Aliança Francesa de Porto
Alegre está crescendo. Em
2016, a filial da Zona Sul se
torna, com ainda mais força,
um novo ponto cultural
da capital gaúcha. Cursos
de francês e específicos,
exposições, conferências
e diversas atividades
movimentarão intensamente
essa região com tanta
personalidade.
Em março, comemora-se
mundialmente o Dia
Internacional da Francofonia.
Para marcar a data, a
exposição O mundo é minha
pátria: a migração haitiana e
senegalesa no Brasil propõe
um olhar diferente sobre a
realidade do Rio Grande do
Sul, que, nos últimos anos,
recebeu muitos haitianos e
senegaleses que tentam se
integrar à cultura local.

A língua francesa ressoa hoje
com novos sotaques no sul do
Brasil, colorida pelo crioulo
haitiano ou pelo wolof, a outra
língua oficial do Senegal.
O objetivo desta exposição
é mostrar a diversidade dos
mundos francófonos mas,
também, a dura realidade
migratória, caminhos
semeados de obstáculos para
homens e mulheres em busca
de um futuro melhor.
Os cinemas francês e
francófono estão mais
presentes do que nunca
nesta edição. Mostras na
Sala Redenção, P.F. Gastal
e na Cinemateca Capitólio
trazem títulos clássicos e
contemporâneos, celebrando
e enaltecendo a Sétima
Arte francófona. Além das
mostras, o Capitólio contará
com um curso sobre o cinema

africano, que será ministrado
em março pelo pesquisador
e crítico de cinema Pedro
Henrique Gomes.
Pós COP 21, a conferência
sobre o clima que aconteceu
em Paris no fim de 2015,
a Virada Sustentável será
realizada em abril com
diversas atividades que
buscam a conscientização
global sobre os efeitos das
mudanças climáticas e a
importância da preservação
do meio ambiente.
A exposição A água no
coração da ciência e a mostra
de documentários colocam
em debate a questão das
mudanças climáticas e
suas consequências para o
mundo em que vivemos e que
deixaremos para o futuro.
Boa leitura!
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ARTES VISUAIS
Março
Cartooning for Peace
Rua Duque de Caxias, 1783
Santana do Livramento
Abril
Cartooning for Peace
Rua 14 de Julho, 870
Farroupilha
Maio
Cartooning for Peace
Rua Osvaldo Aranha, 934
São Leopoldo
10 de março a 31 de maio
Prix Photo Web
Aliança Francesa Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 3206
Porto Alegre

15 de março a 17 de abril
O mundo é minha pátria:
a migração haitiana
e senegalesa no Brasil
Usina do Gasômetro,
Av. Pres. João Goulart, 551,
Porto Alegre
01, 02 e 03 de abril
Virada Sustentável
Exposição: A água no coração
da ciência
Centro Cultural CEEE Érico
Verissimo, Porto Alegre
CINEMA

Março a julho
Festival Ópera na Tela
Espaço Itaú de Cinema
Av. Túlio de Rose, 80
Porto Alegre
07 a 31 de março
Franceses Contemporâneos: cinemas
Sala Redenção / UFRGS
Porto Alegre

23 a 27 de março
Mostra Semana da Francofonia
Sala P. F. Gastal,
Porto Alegre
01, 02 e 03 de abril
Virada Sustentável
Ciclo de documentários franceses:
o planeta sob os efeitos do
aquecimento global
Cinemateca Capitólio
Porto Alegre
ENCONTRO
09 e 11 de março
Viver no Québec
19h, Auditório do Senac/RS
Porto Alegre
11 de março
Québec, o lugar de seus talentos?
06 de abril
Joint Road Show
11h às 15h, UFRGS

CONFERÊNCIA

28 de abril
19h, Jeudi de l'histoire
Napoleão: ascensão, glória e triunfo
19h, Sede AFPOA Moinhos
09 de maio
A História do Brasil
nas ruas de Paris
19h, Sede AFPOA Moinhos
29 de maio
Jeudi de l'histoire
Napoleão: sua queda e seu legado
INAUGURAÇÃO

10 de março, 19h
A Zona Sul também fala francês!
E para comemorar, vamos celebrar
a abertura da nova filial com
apresentações artísticas, música
e o melhor da culture française!
Av. Wenceslau Escobar, 3206
Porto Alegre

ARTES VISUAIS

Cartooning
for Peace
Realização: Sesc/RS, AFPOA e Institut Français
Em parceria com o
Sesc/RS, a exposição
Cartooning for Peace vai
visitar diversas cidades
do RS. Composta por
mais de 100 desenhos, a
mostra reúne projetos
de célebres chargistas
de todo o mundo, como
Plantu (França), Pierre
Kroll (Bélgica), Jeff
Danzige (Estados Unidos),
Boukhari (Palestina),
No-Rio (Japão) e Kichka

Março

Santana do Livramento
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer
Rua Duque de Caxias, 1783

Abril

Farroupilha
Biblioteca Pública
Rua 14 de Julho, 870

Maio

São Leopoldo
Durante a Aldeia Sesc e até
o final do mês na Biblioteca
Pública de São Leopoldo
Rua Osvaldo Aranha, 934

(Israel). A organização
Cartooning for Peace abre
oportunidades para a
divulgação para o grande
público de trabalhos
humorísticos do mundo
inteiro, promovendo
reconhecimento ao trabalho
dos artistas e propondo
reflexões sobre liberdade de
expressão.

Benoit Fournier

Prix
Photo Web
Realização: Delegação das Alianças Francesas no Brasil e AFPOA

O concurso Prix Photo
Web da Aliança Francesa
busca estimular novos
olhares fotográficos e
aprofundar as trocas
culturais entre o Brasil e a
França – pela nacionalidade
dos participantes ou pela
temática proposta –,
e a cada ano renova
a curiosidade pelas
especificidades e encontros
entre as duas culturas.

como tema A vida rural na
França e no Brasil. Fotógrafos
amadores e profissionais
apresentaram sua leitura
da vida rural, refletindo a
beleza, a realidade e a poesia
dessas regiões. Os artistas
premiados se caracterizam
pelo aprofundamento em suas
pesquisas ao longo do tempo,
dando lugar a ensaios que
carregam consigo uma forte
linguagem autoral.

A AFPOA Zona Sul recebe
a exposição resultante do
prêmio de 2013, que tinha

10 de março a 31 de maio
Aliança Francesa Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 3206

ARTES VISUAIS

O mundo é minha pátria:
a migração haitiana
eRealização:
senegalesa
noApoio:
Brasil
AFPOA, Sesc/RS
Prefeitura de Porto Alegre
branco e 20 em cor. A abertura
acontece no dia 15 de março,
às 19h.
De 15 de março a 17 de abril
De terça a sexta,
das 9h às 21h.
Sábados e domingos
das 10h às 21h.
Usina do Gasômetro,
Av. Pres. João Goulart, 551,
Porto Alegre
Tadeu Vilani

A exposição apresenta o
trabalho dos fotógrafos
Diego Vara, Mateus
Bruxel e Tadeu Vilani,
que acompanharam desde
2014 a imigração haitiana
e senegalesa no Brasil,
principalmente no Rio
Grande do Sul. O trabalho
fotográfico é composto de
40 imagens: 20 em preto e

CINEMA

Festival
Ópera na Tela
Realização: Bonfilm
Apoio: Delegação Geral das Alianças Francesas

O Festival Ópera na Tela
é uma mostra inédita,
totalmente dedicada ao
gênero da ópera, com
exibição do melhor da
temporada europeia
recente.
Realizada em verdadeiros
templos da ópera, torna
acessível a atualidade
lírica mundial ao público
brasileiro. Após o sucesso
das sessões ao ar livre
realizadas em 2015 no
Rio de Janeiro, o evento
acontece em cinemas de
21 cidades do Brasil.
Em Porto Alegre, as
exibições acontecem
de março a julho de
2016. Acompanhe a
programação em
www.operanatela.com

De março a julho
Espaço Itaú de Cinema
Av. Túlio de Rose, 80
Porto Alegre

CINEMA

Franceses
Contemporâneos:
cinemas
Realização: Sala Redenção/Cinema Universitário, AFPOA,
Cinemateca da Embaixada da França e Institut Français

Mostra de filmes
franceses.

11 e 28 de março
19h, Pas son genre
(Não é meu tipo)
14 de março
16h, Pas son genre

17 e 24 de março
16h, Séraphine
(Seraphine)
31 de março
19h, Séraphine

07, 10 e 22 de março
16h, 2 Automnes, 3 Hivers
(2 Outonos, 3 Invernos)
21 de março
19h, 2 Automnes, 3 Hivers

14 e 29 de março
19h, Suzanne
(Suzanne)
15 de março
16h, Suzanne

17 de março
19h, Maestro
(Maestro)
18 e 31de março
16h, Maestro

07 e 22 de março
19h, Bird people
(Pessoas-pássaro)
08 e 23 de março
19h, Bird People

15 de março
19h, Les conquérants
(Os conquistadores)
16 e 30 de março
16h, Les conquérants

17 de março
19h, Le dernier diamant
(O último diamante)
21 de março
16h, Le dernier diamant

08 e 24 de março
19h, La belle vie
(A bela vida)
09 e 28 de março
16h, La belle vie
10 a 20 de março
19h, Mon âme par toi guérie
(Minha alma por ti liberta)
11 de março
19h, Mon âme par toi guérie

De 7 a 31 de março
Sala Redenção
Rua Eng. Luiz Englert, s/nº,
Campus Central da UFRGS,
Porto Alegre

Curso sobre o cinema
realizado
na África
Realização: Prefeitura de Porto Alegre
Apoio: Cinemateca da Embaixada da França

19 e 20 de março
15h às 18h, Cinemateca Capitólio
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

O curso sobre o cinema
africano será ministrado
pelo pesquisador e crítico
de cinema Pedro Henrique

Gomes na Sala Multimídia
da Cinemateca Capitólio e
a inscrição custa R$ 15,00.
Serão abertas 40 vagas.

Mostra
Semana
da Francofonia
Realização: Prefeitura de Porto Alegre
Apoio: Cinemateca da Embaixada da França

23 a 27 de março
Sala P. F. Gastal
Av. Pres. João Goulart, 551
Porto Alegre

Depois da exibição, debate
com o crítico e pesquisador
Pedro Henrique Gomes
sobre o cinema da
Para comemorar a Semana da África-subsaariana
Francofonia, a Sala P.F. Gastal ao longo das décadas.
vai contar com uma mostra de
cinema especial.
SESSÃO MATI DIOP
Serão exibidos dois filmes
O CINEMA AFRICANO
da jovem cineasta e
ONTEM E HOJE
atriz francesa de origem
Exibição do curta-metragem senegalesa: seu primeiro
coletivo África sobre o
curta-metragem, Atlânticos
Sena (1957), o primeiro filme (2009) e o longa-metragem
africano, e do longa-metragem protagonizado por ela,
contemporâneo senegalês
35 Doses de Rum (2008),
Hoje (2012), de Alain Gomis. dirigido por Claire Denis.

ESPECIAL

Exibição do clássico Zumbi,
A Legião dos Mortos (1932)
de Victor Halperin. Após
a sessão, debate com o
pesquisador César Almeida
sobre a presença dos zumbis
dentro da cultura haitiana
e a influência no cinema de
terror internacional.
OS PRIMEIROS FILMES
DE RAOUL PECK

Serão exibidos os dois
primeiros longas-metragens
de Raoul Peck, o principal
cineasta do Haiti: Canto do
Haiti (1987) e O Homem nas
Docas (1992)
MOSTRA DE CLÁSSICOS AFRICANOS

A seleção traz sete filmes
representativos da história
do cinema dos países da
África-subsaariana. Entre
longas e curtas, obras
clássicas e contemporâneas,
serão exibidos filmes de
Djibril Diop Mambety,
Idrissa Ouedraogo,
Ababacar Samb Makharam
e Souleymane Cissé.

PROGRAMAÇÃO
22 de março (terça-feira)
15h, A pequena vendedora de
fósforos e Tabataba
17h, As cuias e Kodou
20h, Sessão de Abertura com
África sobre o Sena e Hoje
23 de março (quarta-feira)
15h, O canto do Haiti
17h, O homem nas Docas
19h, Bako, a outra margem
24 de março (quinta-feira)
15h, A pequena vendedora de
fósforos e Tabataba
17h, Fary, a jumenta e Finye
20h, Sessão Especial Mati Diop
25 de março (sexta-feira)
15h, O canto do Haiti
17h, O homem nas Docas
20h, Especial: Zumbi,
a legião dos mortos
26 de março (sábado)
15h, A pequena vendedora de
fósforos e Tabataba
17h, As cuias e Kodou
19h, Fary, a jumenta e Finye
27 de março (domingo)
15h, África sobre o Sena e Hoje
17h, Bako, a outra margem
19h, Sessão Especial Mati Diop

CINEMA / ARTES VISUAIS

Virada Sustentável

Ciclo de documentários franceses:
o planeta sob os efeitos do aquecimento global
Realização: AFPOA, Cinemateca da Embaixada Francesa,
Prefeitura de Porto Alegre

No âmbito da Virada
Sustentável, a Aliança
Francesa apresenta uma série
de cinco documentários que
colocam em debate a questão
das mudanças climáticas e
suas consequências para o
mundo em que vivemos e que
deixaremos para o futuro.
01 de abril
19h30
02 e 03 de abril
17h, 1ª Sessão; 19h, 2ª Sessão

01, 02 e 03 de abril
Cinemateca Capitólio
Rua Demétrio Ribeiro, 1085
Porto Alegre

Exposição: A água no coração da ciência
Realização: AFPOA, IRD, Institut Français

A água é abundante na
Terra, mas apenas uma
parte ínfima é acessível
ao homem. A água doce
representa apenas 3% das
reservas de água do planeta.
Mais da metade está sob
forma de gelo, geralmente
em regiões inóspitas. As
águas subterrâneas, que
constituem um terço do
volume de água doce, são
frequentemente de difícil
acesso. São as águas doces

Apoio: CCCEV

superficiais – lagos, rios,
ribeirões – que são as de
mais fácil acesso ao homem.
Com o gancho da Virada
Sustentável, a exposição
busca discutir o uso da água e
os impactos que as mudanças
climáticas vêm trazendo para
sua preservação.
01, 02 e 03 de abril
Centro Cultural CEEE Érico
Verissimo, Rua dos Andradas, 1223
Porto Alegre

ENCONTRO

Viver
no Québec
Realização: Governo do Québec
Apoio: AFPOA e Senac/RS
Já pensou em morar no
Québec? O Ministère de
l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion dará duas
palestras de informação
gratuitas destinadas às pessoas
que pretendem imigrar ou
passar uma temporada por lá,
abordando aspectos sobre a
vida, o trabalho, os estudos e a
tramitação de imigração.
www.imigrarparaquebec.ca

09 de março (quarta-feira)
19h, Auditório do Senac/RS
Rua Coronel Genuíno, 130
Québec, o lugar de seus talentos?,
para estudantes e profissionais
das áreas de administração
e serviços financeiros,
contabilidade e engenharias.

11 de março (sexta-feira)

Québec, o lugar de seus talentos?,
para estudantes e profissionais
de TI e engenharias.

Joint
Road Show
Organização: Campus France Brasil (França),
DAAD (Alemanha) e Nuffic (Holanda)

Conheça as oportunidades
de estudos na Europa no
Study in Europe Road Show!
O evento leva algumas das
melhores universidades
europeias a oito cidades
brasileiras, com palestras e

atendimento presencial para
quem tem interesse em estudar
no exterior.
06 de abril
11h às 15h. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(local a confirmar)

CURSOS E ATIVIDADES
DELF-DALF
Diploma internacional
oficial de língua francesa
Inscrições de 14 de
março a 15 de abril.
Sessão de exames
com provas coletivas
em 16 e 17 de junho,
e provas individuais
de 13 a 24 de junho.

TCF
Teste exigido para
a imigração no
Quebec, para as
universidades francesas,
e para a obtenção da
nacionalidade francesa.
Sessões em 18 de abril e
16 de maio. Confira os
prazos de inscrição em
www.afpoa.com.br

TESTE DE
PROFICIÊNCIA
Teste de francês para
bolsistas do governo
brasileiro e para estudos
de pós-graduação.
Sessões em 18 de março,
15 de abril e 20 de maio.
Confira os prazos de
inscrição em
www.afpoa.com.br

CONFERÊNCIA

A história do Brasil
nas
ruas de Paris
Realização: AFPOA
Na terça-feira, 22 de maio de
1877, alguém bateu à porta
do apartamento de Victor
Hugo, em Paris, sem ter sido
anunciado. O consagrado
escritor abriu a porta, e se
espantou: um senhor alto,
de barbas brancas, vestindo
casaca e cartola o encarava.
Era o imperador Dom Pedro
II do Brasil, em sua segunda
viagem internacional.
Este episódio e muitos outros
fazem parte do livro A história
do Brasil nas ruas de Paris,
escrito pelo jornalista Maurício
Torres Assumpção, que estará
em Porto Alegre no dia 9 de
maio para uma palestra
sobre a saga dos brasileiros que
deixaram o seu legado
na capital francesa.

DESTINATION
FRANCE
Curso rápido de
preparação para viagem
com 5 encontros de
3 horas. Novo grupo a
partir de 21 de março,
à noite, na Sede da
Aliança Francesa
Moinhos de Vento,
Rua Dr. Timóteo, 752

09 de maio
19h, Sede Aliança Francesa
Moinhos de Vento,
Rua Dr. Timóteo, 752
JEUDI DE L'HISTOIRE
CONFERÊNCIAS COM O
PROFESSOR BRÁULIO FLORES
19h, 28 de abril
Napoleão: ascensão, glória e triunfo
19h, 29 de maio
Napoleão: sua queda e seu legado

CONVERSATION
B1-B2 SUR LE POUCE:
Segundas-feira,
das 17h às 18h30.
SOIRÉE JEUX
Venha jogar em francês
e se divertir conosco!
Quinta-feira, 07 de abril,
das 19h às 20h30.

CURSOS
REGULARES:
Início da próxima
turma de 16 a 21
de maio, na Sede
da Aliança Francesa
Moinhos de Vento,
Rua Dr. Timóteo, 752

