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Pela primeira vez no Brasil, o 
FranceDanse marca presença 
no país em sua 16ª edição, com 
16 companhias francesas e 
mais de 70 apresentações em 
15 cidades. A estreia em solo 
brasileiro reúne uma extensa 
programação artística, pensada 
em constantes diálogos entre a 
rede de serviços culturais francesa 
no Brasil e seus parceiros. Criado 
em 2007 pelo Institut Français, 
o FranceDanse promove um 
momento de visibilidade singular 
da dança contemporânea francesa 
em apresentações, seminários, 
conferências dançadas, residências 
artísticas, workshops e mostras 
de filmes e videodança. Em Porto 
Alegre, três espetáculos compõem 
a edição 2016, em setembro e 
outubro: BiT, da companhia 
francesa de dança de Maguy 
Marin, dentro da programação do 
Festival Porto Alegre em Cena; 
La Conférence Dansée, de Fabrice 
Ramalingom; e o transgressor 
Lied Ballet, criado pelo coreógrafo 
Thomas Lebrun. 

CULTURES EN MOUVEMENT ! 

Em outubro, contaremos 
com mais uma edição do já 
conceituado Festival da Canção 
Francesa. O evento, que teve 
início em Porto Alegre em 
2008, tornou-se referência 
em música contemporânea 
francesa e adquiriu dimensão 
nacional. O Festival procura 
revelar novos talentos e 
divulgar as diversas facetas da 
canção francesa, valorizando a 
sua diversidade. Também em 
outubro, o artista multimídia 
parisiense Alex Augier 
integra a programação do 
Festival Kino Beat 2016, com 
a performance audiovisual 
oqpo_oooo.
 
No mês de novembro, uma 
exposição com mais de 
500 imagens de fotógrafos 
brasileiros e estrangeiros vai 
ocupar o Centro Histórico de 
Porto Alegre: a Mosaicografia 
2016. A mostra ao ar livre, 
exposta no Largo Glênio 
Peres, tem como temática 



a preservação da memória, 
do planeta, do ser humano 
e de tudo o que pode tornar 
o mundo melhor e possível. 
Ainda em artes visuais, 
contaremos neste trimestre 
com as exposições Brésils 
– Regards Croisés e Objectif  
Sport !

No rendez-vous anual da 
Feira do Livro de Porto 
Alegre, teremos uma forte 
participação francesa. 
Entre os representantes 
francófonos, Camille Lebon  
e Johanna Thomé de Souza, 
que apresentam o livro Rio 
Nosso; o escritor e roteirista 
Jean-Paul Delfino, autor de La 
Suite Brésilienne; a diretora 
Florence Bonnier, que traz 
seu documentário Claudel, un 
nouveau regard; e o escritor 
Patrick Chamoiseau, vencedor 
do Prêmio Goncourt de 
Literatura em 1992. 
 
Bon divertissement ! 
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LITERATURA

12 de setembro  
e 07 de novembro 
19h45, Franceses no Fronteiras 
do Pensamento 
Salão de Atos da UFRGS 
Av. Paulo Gama, 110

28 de setembro
19h, Conferência  
“De Asterix a Tintin”
Biblioteca Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665 

28 de outubro a 15 de novembro
Presença Francesa na 62ª Feira 
do Livro de Porto Alegre
Praça da Alfândega 

DANÇA

24 e 25 de setembro
21h, BiT – Compagnie  
Maguy Marin
Teatro do Sesi
Av. Assis Brasil, 8787 

07 de outubro
21h, Lied Ballet
Teatro do Bourbon Country
Rua Túlio de Rose, 80 

19 de outubro
20h, La Conférence Dansée  
Teatro do Sesc Centro
Av. Alberto Bins, 665  

ARTES VISUAIS

29 de setembro a 12 de novembro 
Brésils – Regards Croisés  
Brasis – Olhares Cruzados 
AFPOA Zona Sul 
Av. Wenceslau Escobar, 3206 

04 de outubro a 26 de novembro
A imigração senegalesa  
e haitiana no RS
Sala de Exposições Sesc Lajeado  
Rua Silva Jardim, 135
Lajeado/RS

Brésils - Regards Croisés, Ricardo Manhães



M

06 de outubro a 06 de novembro 
4º Rio Pardo em Foto 
Centro Regional de Cultura 
Rua Andrade Neves, 679  
Rio Pardo/RS 

03 a 15 de novembro 
Mosaicografia  
Largo Glênio Peres 

16 de novembro a 18 de dezembro
Exposição Objectif  Sport ! 
Galeria LA PhOTO 
Travessa da Paz, 44 

MÚSICA

04 de outubro
Richard Galliano em Porto Alegre 
Sgt. Peppers Pub 
Rua Quintino Bocaiúva, 256 

08 de outubro
19h, Alex Augier no Kino Beat
Teatro do Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665

16 de outubro
18h, 9º Festival da Canção 
Francesa 
Salão de Atos da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110 

SEMINÁRIO

07 a 10 de novembro 
II Colóquio Internacional de 
Justiça na Contemporaneidade 
Auditório do Foro Central, Prédio II 
Rua Manoelito de Ornelas, 50

CURSOS E ATIVIDADES 
 
A partir de 08 de outubro  
4° Módulo 2016 
 
Outubro, novembro e dezembro
Exames oficiais

Setembro e outubro 
Cursos Especiais



LITERATURA

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

Conferência  
De Asterix a Tintin  
Realização: Marte Inovação Cultural 
Apoio:  AFPOA, Timac Agro, Sesc/RS

28 de setembro 
19h, Biblioteca Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665

A psicanalista Elisabeth 
Roudinesco estará no 
Fronteiras do Pensamento 
no dia 12 de setembro, 
às 19h45. Roudinesco é 
considerada uma das maiores 
especialistas em história da 
psicanálise, transformando a 

O ilustrador Ricardo 
Manhães, que atua há 14 
anos no mercado  
franco-belga, participa de 
um bate-papo informativo, 
que busca mostrar a 
diferença entre o universo 
dos quadrinhos na França e 

complexa doutrina freudiana 
em matéria-prima para 
best-sellers, como a História 
da Psicanálise na França. 
É autora de diversos livros 
sobre psicanálise, Revolução 
Francesa, filosofia e judaísmo. 
Em 2014, publicou a biografia 

no Brasil. Além de abordar 
os diversos estilos de 
desenho daquele mercado, 
o ilustrador dá enfoque ao 
surgimento de quadrinhos 
de reconhecimento mundial, 
como o belga Tintin, de 
Hergé, e o francês Asterix & 
Obélix, de Uderzo e Goscinny. 
A palestra será em português 
e a entrada é franca.



De 28 de outubro a 15 de novembro 
Praça da Alfândega 
Datas e horários, consulte http://www.feiradolivro-poa.com.br

Presença Francesa na 62ª Feira 
do Livro de Porto Alegre

Rio Nosso
A descoberta do Rio de Janeiro 
e o percurso de duas mulheres 
estrangeiras na sociedade 
brasileira. A francesa Camille 
Lebon e a franco-brasileira 
Johanna Thomé de Souza 
moraram na cidade entre 

de Sigmund Freud, obra que 
será lançada no Brasil na 
ocasião de sua presença no 
Fronteiras, na qual defende 
que a percepção da obra do 
médico austríaco não pode 
ser isolada do contexto de 
sua época. 

Michel Houellebecq é o 
escritor francês vivo mais 
lido no mundo, com livros 
traduzidos em vários 
idiomas, e produz uma ficção 
controversa e provocadora. 
Seus romances lhe valeram 

reputação internacional e 
são considerados um  
sinal de renovação da 
literatura francesa.  
Utiliza as longas digressões 
características da ficção 
francesa para discorrer sobre 
religião, história, literatura 
e costumes. Para ele, a 
liberdade de expressão não 
tem a vocação de manter a 
coesão social ou a unidade 
nacional. Houellebecq 
participará do Fronteiras 
do Pensamento no dia 07 de 
novembro, às 19h45.

2010 e 2013 e decidiram 
contar o seu sentimento 
sobre a complexidade da vida 
carioca num livro que mistura 
pequenas histórias, quadrinhos 
e aquarelas. 

Guillaume Renusson 
Um dos franceses na Feira 
do Livro 2016 é o diretor 
Guillaume Renusson. Aos 
25 anos, ele trabalha em seu 
primeiro longa-metragem. Seus 
curtas já foram selecionados 
em mais de 40 festivais 
internacionais, incluindo o 
prestigiado Palm Springs, o 
FestShortBerlin e o Bombaim. 



Jean-Paul Delfino 
O escritor e roteirista francês 
apresenta uma de suas 
maiores paixões: o Brasil. 
Após um inicio de carreira no 
jornalismo, Delfino dedicou-se 
 desde 2005 à publicação 
de uma série romanesca 
consagrada à história do 
Brasil, intitulada La Suite 
Brésilienne, que conta mais 
de 300 anos da história do 
Brasil em nove romances. 

Claudel, un nouveau regard
O Santander Cultural 
vai receber a diretora 
Florence Bonnier para uma 
sessão comentada de seu 
documentário Claudel, un 
nouveau regard. Nele, Renée 
Nantet, filha do dramaturgo, 
poeta e diplomata francês 
Paul Claudel, demonstra pelo 
pai um olhar de admiração, 
de humor e de liberdade. 
O documentário aborda, 
também, o forte vínculo que 
o unia a sua irmã, Camille 
Claudel. 

Patrick Chamoiseau  
O escritor francês Patrick 
Chamoiseau também faz 

LITERATURA

parte da programação da 
62ª Feira do Livro de Porto 
Alegre. Autor de romances, 
contos e ensaios, já escreveu 
para teatro e cinema. 
Ganhou o Prêmio Goncourt 
de Literatura em 1992, com 
o romance Texaco.

Os quadrinhos  
de Marcello Quintanilha 
Conhecido também pelo 
pseudônimo de Marcello 
Gaú, Quintanilha é um 
dos principais nomes dos 
quadrinhos brasileiros na 
atualidade. Em 2016, foi 
premiado na 43ª edição do 
Festival Internacional de 
Quadrinhos de Angoulême, 
na França, na categoria 
HQ policial, com o álbum 
Tungstênio. 



O espetáculo da companhia 
francesa de dança de 
Maguy Marin estreia sua 
turnê brasileira em Porto 
Alegre. BiT é considerado 
pela crítica internacional 
como uma verdadeira e 
emocionante obra de arte. 
Sob a influência da batida 
inebriante da música 
eletrônica, a criativa 
montagem apresenta 
coreografias pulsantes 
e cheias de significados, 
desvelando facetas do 
comportamento humano 
por meio do movimento e 
do magnetismo dos corpos. 
Maguy Marin, bailarina 
e coreógrafa com mais de 
40 anos de trajetória, é 
referência internacional em 

DANÇA

BiT – Compagnie Maguy Marin 
Realização: Porto Alegre em Cena 
Apoio: Timac Agro, AFPOA, Institut Français,  
Embaixada da França no Brasil, Ville de Lyon

dança contemporânea, tendo 
recebido diversos prêmios e 
honrarias por suas obras nada 
óbvias e incontestavelmente 
capazes de levar o público 
a sensações profundas e 
inusitadas.

O espetáculo BiT é 
integrante da Programação 
do FranceDanse Brasil 2016. 

24 e 25 de setembro 
21h, Teatro do Sesi  
Av. Assis Brasil, 8787

Philippe Grappe



DANÇA

Pela primeira vez no Brasil, 
o transgressor Lied Ballet, 
criado pelo coreógrafo 
Thomas Lebrun, aborda 
uma forma de dança 
livre, que aceita diferentes 
influências e abre um 
leque de possibilidades 
coreográficas. O espetáculo, 
apresentado em três 
atos, une duas grandes 
referências do período 
romântico em roupagem 
atual: o Lied, palavra de 
origem alemã e de gênero 
neutro, que representa a 
música erudita cantada 
sobre poema estrófico, e o 
Ballet. Os temas românticos 
Lieder são transformados 
em movimento, criando 
uma escrita coreográfica 
que começa com mímica 
e termina em abstração. 
No final, tudo se conjuga 
em um grande coro 
desafiando gêneros e 
categorias, expressando 
fundamentalmente a 
confiança do artista no 
corpo dançante. 
O Lied Ballet é integrante 
da Programação do 
FranceDanse Brasil 2016. 

Lied Ballet   
Realização: Opus Promoções 
Apoio:  Institut Français, CCN Tours, AFPOA

07 de outubro 
21h, Teatro do Bourbon Country 
Rua Túlio de Rose, 80

Frédéric Iovino



ARTES

Brésils – Regards Croisés 
Realização: Marte Inovação Cultural Apoio: AFPOA e Timac Agro

La Conférence Dansée   
Apoio:  Consulado Geral da França em São Paulo, Institut Français, 
AFPOA, Sesc/RS 

Esta "história singular da 
dança" busca oferecer ao 
público conhecimentos 
históricos, convidando 
a apreciar a dança 
contemporânea. O francês 
Fabrice Ramalingom 
evoca momentos da arte 
coreográfica, de Louis XIV 
até os dias atuais. Ele exibirá 
vídeos de coreógrafos e de 
coreografias célebres que 
fundaram o pensamento da 
dança, dos modernos aos 
contemporâneos, de Trisha 
Brown a John Travolta, de 
Claude François ao coreógrafo 
Dominique Bagouet. 
Ramalingom fará também 

A exposição é o resultado 
do diálogo entre o ilustrador 
brasileiro Ricardo Manhães e 
o roteirista francês Jean-
David Morvan. O encontro 
inusitado entre esses 
artistas, ambos de renome 
internacional, do universo 
dos quadrinhos franco-belga, 
gerou uma nova leitura 
visual e poética da periferia 

um workshop de 18 a 20 de 
outubro. Mais informações em 
afpoa.com.br. La Conférence 
Dansée é integrante da 
Programação do FranceDanse 
Brasil 2016.

19 de outubro 
20h, Teatro do Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665 

29 de setembro a 12 de novembro
AFPOA Zona sul 
Av. Wenceslau Escobar, 3206

brasileira. Os olhares 
cruzados desses artistas 
convidam todos a brindar 
a alegria e o colorido do 
homem comum e a valorizar 
o modo de ser e de viver do 
povo brasileiro.Frédéric Iovino

Frank Boulanger



ARTES

04 de outubro a 26 de novembro
Sala de Exposições Sesc Lajeado
Rua Silva Jardim, 135
Lajeado/RS 

06 de outubro a 06 de novembro
4º Rio Pardo em Foto
Centro Regional de Cultura 
Rua Andrade Neves, 679 
Rio Pardo/RS

A exposição apresenta o 
trabalho dos fotógrafos 
Diego Vara, Mateus Bruxel 
e Tadeu Vilani, que têm 
acompanhado 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 
branco e 20 coloridas.

A imigração senegalesa  
e haitiana no RS
Realização: AFPOA e Sesc/RS 

No contexto dos eventos esportivos 
europeus e internacionais de 
2016, a Foundation Alliance 
Française promoveu a 6ª edição 
do seu concurso internacional 
de fotos Objectif  Sport !. Foram 
selecionadas 40 fotografias que 
transmitem valores essenciais desta 
atividade: a tolerância, a abertura, 
a inclusão social e a coesão da 
equipe. Entre os selecionados está 
o fotógrafo gaúcho Gilberto Perin.

Exposição Objectif Sport !
Realização: Fondation Alliance Française  Apoio: AFPOA e Timac Agro

16 de novembro a 18 de dezembro
Galeria LA PhOTO
Travessa da Paz, 44



Mosaicografia
Realização: AFPOA e Timac Agro

A exposição com mais de 
500 imagens de fotógrafos 
brasileiros e estrangeiros 
acontecerá no Centro 
Histórico de Porto Alegre. 
O projeto Mosaicografia 
2016 é uma exposição ao 
ar livre que será mostrada 
no Largo Glênio Peres, 
onde circulam mais de 200 
mil pessoas por dia.  

A temática é a preservação 
da memória, das águas, dos 
rios, do planeta, de gente 
e bichos, dos amores e da 
gentileza, do patrimônio 
histórico, das relações e 

valores, da ética e cultura, 
dos grandes e pequenos gestos 
dignos e de tudo o que se 
pode recuperar para tornar o 
mundo melhor e possível.
 
Tanto a inscrição como a 
ampliação das fotografias 
será gratuita. As inscrições 
podem ser feitas até 10  
de setembro.

Regulamento e inscrições em 
www.mosaicografia.com.br

03 a 15 de novembro 
Largo Glênio Peres

Frontera Erosionada, Francisco Mata Rosas, em Tijuana, Baja California, 2016



MÚSICA

Richard Galliano 
em Porto Alegre 
Apoio: Bureau Export São Paulo

Há 50 anos Galliano toca o 
mesmo acordeão, presente que 
recebeu de sua avó. É com 
este instrumento, considerado 
uma “extensão de si mesmo”, 
segundo ele, que o virtuoso 
acordeonista fará uma 
apresentação imperdível 
ao lado de um quinteto de 
cordas. O concerto faz parte 
da Temporada 2016 de 
Concertos Internacionais da 
Série TUCCA (Associação de 
Crianças e Adolescentes  
com Câncer).

O artista multimídia francês 
Alex Augier faz parte da 
programação do Festival 
Kino Beat 2016. O parisiense 
participa com a performance 
audiovisual oqpo_oooo, uma 
proposta cênica cuja estética 
se entende de forma digital e 
cujas ligações transversais são 
as mais íntimas possíveis.

Alex Augier no 
Kino Beat 
Realização: Kino Beat 
Apoio: AFPOA e Timac Agro 

08 de outubro 
19h, Teatro do Sesc Centro 
Av. Alberto Bins, 665

04 de outubro
Sgt. Peppers Pub 
Rua Quintino Bocaiúva, 256
Mais informações em  
http://www.peppers.com.br



SEMINÁRIO

O sociólogo francês 
Dominique Duprez participa 
da conferência final do 
Colóquio no dia 10 de 
novembro, às 18h, com o tema 
O Estado e os adolescentes em 
Conflito com a Lei. Duprez se 
dedica a estudar desvios de 
comportamento, condições 
sociais em bairros urbanos 

II Colóquio Internacional de 
Justiça na Contemporaneidade

de população de baixa renda, 
uso de drogas e criminalidade. 
Constantemente vem ao 
Brasil para realizar pesquisas 
comparativas sobre o sistema 
socioeducativo.
07 a 10 de novembro 
Auditório do Foro Central, 
Prédio II 
Rua Manoelito de Ornelas, 50

última edição do Festival, 
interpretando o sucesso 
de Charles Aznavour, La 
Bohème. Criado em 2008 no 
Rio Grande do Sul, o Festival 
da Canção Francesa tornou-
se um evento nacional e um 
rendez-vous imperdível para 
os apreciadores da chanson 
française. Entrada franca 
com doação de 1 kg de 
alimento não perecível.

Na etapa local do 9º Festival 
da Canção Francesa, 10 
candidatos interpretarão 
grandes sucessos em francês 
e concorrerão a uma viagem 
a Paris, além de uma vaga na 
final nacional que acontecerá 
em novembro de 2016.  
O Festival procura revelar 
novos talentos e divulgar as 
diversas facetas da canção 
francesa, valorizando a sua 
diversidade. 
O evento também terá 
apresentação de Daniel 
Debiagi, vencedor da 

9º Festival da Canção Francesa 
Realização: AFPOA 
Apoio: DDC UFRGS, Biarritz Turismo, Restaurante Le Bateau Ivre 
e Estúdio Musitek

16 de outubro
18h, Salão de Atos da UFRGS 
Av. Paulo Gama, 110 



CURSOS E ATIVIDADES

4° MÓDULO 2016
A partir de 08 de outubro, 
iniciam os cursos do  
4° módulo do ano na 
AFPOA Moinhos, com 
duração de outubro a 
dezembro. 

INTENSIVOS  
DE VERÃO!
Anunciaremos em breve 
as datas dos intensivos 
de verão (janeiro e/ou 
fevereiro) para aqueles que 
desejam fazer um bimestre 
em 9 dias ou um semestre 
em 12 dias!

Diplomas DELF-DALF 
Nos dias 10 e 11 de 
novembro, as AFs de todo 
o Brasil realizam as provas 
dos diplomas internacionais 
de língua francesa DELF 
e DALF. Inscrições abertas 
até 16 de setembro.

TCF: Acontecem ainda 
3 sessões dos testes do 
TCF: outubro, novembro e 
dezembro. Informe-se em 
www.afpoa.com.br

DELF B1/B2: Durante 
os meses de setembro 
e outubro, a AFPOA 
oferece um curso de 
preparação para os 
exames do DELF 
B1/B2, necessários 
para ingressar numa 
universidade francesa ou 
emigrar para o Quebec.

DESTINATION 
FRANCE: Nos meses 
de setembro e outubro, 
a AFPOA realiza 
nova edição do curso 
Destination France, de 
preparação de viagem 
para iniciantes. Se você 
tem um projeto de 
viagem para um país 
francófono, venha se 
preparar conosco.

SOIRÉES JEUX: 
As sessões de jogos 
variados abertos 
ao público em geral 
continuam acontecendo 
nas AFs do Moinhos e 
da Zona Sul: consulte  
o calendário.

JEUDI DE L’HISTOIRE: 
27/10, às 19h: Marie Stuart, 
com o conferencista  
Braulio Flores 
24/11, às 19h: Marguerite de 
Valois, com o conferencista 
Braulio Flores 

CAUSERIES: A AFPOA 
Moinhos vai acolher, a partir 
de setembro, as Causeries 
du lundi organizadas pela 
Associação de Professores  
de Francês do RS.   
Os encontros acontecerão na 
primeira segunda-feira de 
cada mês e trarão assuntos 
variados para um bate-papo 
aberto ao público. 
Entrada franca.

05/09, 19h, A Guiana 
Francesa, com Jessica Pozzi

03/10, 19h, A Suíça francesa, 
com Gabriela Jacoby, Vanessa 
Costa e Silva Schmitt

07/11, 19h, A cidade de 
Nantes, com Yádini do Canto 
Winter dos Santos  e Rosa 
Maria de Oliveira Graça

ALGUNS MOTIVOS PARA VOCÊ COMEÇAR A ESTUDAR FRANCÊS:

Faça do francês o seu diferencial. Conheça a Aliança francesa.
www.afpoa.com.br


