UM INÍCIO DE ANO
DEDICADO À CELEBRAÇÃO
À FRANCOFONIA

Se o ditado de que o ano só
inicia depois do Carnaval
é verdadeiro, 2019 começa
neste março, com uma vasta
opção de cursos e eventos
culturais celebrando a
francofonia.
Para comemorar a chegada
de um novo ano letivo, nossa
rentrée des classes inicia
no sábado, 09 de março,
com a segunda edição do
Picnic à la française. Nossa
grade de cursos contará
neste trimestre com aulas
de francês regular e os
cursos Français Plaisir e
Destination France, além de
ateliês culturais, gramaticais
e de conversação.
A nossa já tradicional
Festa da Francofonia
promoverá neste início de
ano concertos de música
eletrônica e canção francesa
e exposição de fotografias
na Sede Moinhos, além
da participação no evento
mundial de gastronomia
chamado Goût de France.

O ponto alto da nossa
celebração ocorre no
dia 20 de março, com
a reinauguração da
Mediateca, que passou
por reformas graças a um
financiamento através da
Lei Rouanet.
Em 2019 a Aliança Francesa
propõe pelo terceiro ano
consecutivo o Prêmio
Aliança Francesa de Arte
Contemporânea, uma
parceria com a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre
e o Centre Intermondes de
La Rochelle. O vencedor
da edição de 2018, David
Ceccon, participa no dia 09
de abril com uma fala sobre
sua estadia em La Rochelle.
No campo das Artes Visuais,
também seguimos a parceria
com o Prêmio Açorianos
de Artes Visuais, apoiando
jovens curadores do RS.
Em abril promovemos
nosso primeiro Débats
d’Idées de 2019, com a
sessão comentada do filme

“Welcome to Refugeestan”,
com a presença da jornalista
e realizadora, Anne Poiret.
Nossa programação do
primeiro trimestre do ano
encerra com a presença do
crítico e pesquisador francês
Jean-Michel Frodon no
seminário “O Estado da
Crítica” no dia 31 de maio.
Um retorno animado e
movimentado a todos!
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MARÇO
MÊS DA FRANCOFONIA

09 de março
12h, Picnic à la française
Parque Moinhos de Vento
MÚSICA

ARTES VISUAIS

Abertura 15 de março
19h, Exposição “Meu Mundo é
Minha Pátria”
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

15 de março
19h, DJ Nanni Rios na AFPOA
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

19 de março
18h30, Prêmio Jovem Curador
AFPOA/Institut Français Brésil
Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973

16 de março
17h, Uma tarde de chanson
francesa na AFPOA
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

19 de março
18h30, Lançamento 3º Prêmio
AF de Arte Contemporânea
Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973
09 de abril
18h30, Relatos de chegada com o
artista David Ceccon
Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973

MÉDIATHÈQUE

CURSOS E ATIVIDADES

20 de março
19h, Reinauguração da Mediateca
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Cursos regulares

GASTRONOMIA

Cursos especiais para
estudantes nas sextas-feiras

21 de março
Goût de France 2019
Confira os restaurantes participantes
em www.goodfrance.com
CINEMA

05 de abril
20h, Débats d’idées com Anne Poiret
Cinemateca Capitólio Petrobras
Rua Demétrio Ribeiro, 1085
31 de maio
Jean-Michel Frodon
Unisinos Campus Porto Alegre
Av. Nilo Peçanha, 1.600

Français Plaisir

Destination France
Curso de preparação exames
DELF/DALF
Oficinas de gramática
Oficinas culturais

MARÇO: MÊS DA FRANCOFONIA

Picnic à la française
Realização: AFPOA

Você passou as férias de
verão sem estudar francês
e sente que esqueceu tudo?
Venha desenferrujar a
língua com a gente antes do
início das aulas. No sábado,
09 de março, a partir das
12h, a família Aliança
Francesa vai se encontrar
no Parque Moinhos de
Vento para um picnic à la
française! Alunos, amigos,
familiares e animais de
estimação são mais que
bem-vindos.

O ponto de encontro será na
frente do Moinho (procure
por balões azuis, brancos
e vermelhos). É só trazer
algo para comer e beber e se
juntar a nós para ter uma
tarde agradável, conhecendo
pessoas, praticando o francês
e se divertindo com jogos e
brincadeiras. Ah, não esqueça
o protetor solar. Se chover, o
evento será transferido.
09 de março
12h, Parque Moinhos de Vento

MÚSICA

DJ Nanni Rios na AFPOA
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura
Patrocínio: Timac Agro

Nossa rentrée 2019 abre as
portas da sede Moinhos de
Vento da AFPOA para receber
a DJ Nanni Rios com um set
muito especial de boas vindas.
À ne pas manquer!
15 de março
19h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Uma tarde de Chanson Francesa
Realização: AFPOA

©Fábio Zambom

Nina Rouge
Daniel Debiagi

Seguindo as comemorações
da Festa da Francofonia,
receberemos os vencedores das
edições 2013, 2015 e 2018, Philipe
Philippsen, Daniel Debiagi e
Nina Rouge, respectivamente,
para uma tarde de celebração à
chanson francesa.
Philipe Philippsen

©Giovanna Ribeiro

©Fábio Alt

16 de março
17h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

ARTES VISUAIS

Exposição
Meu Mundo é Minha Pátria
Realização: AFPOA

"O mundo é minha pátria:
a migração haitiana e
senegalesa no Brasil"
propõe um olhar diferente
sobre a realidade do RS
que, nos últimos anos,
recebeu haitianos e
senegaleses que tentam
se integrar à realidade
brasileira.
Os fotógrafos Diego Vara,
Mateus Bruxel e Tadeu
Vilani acompanharam
durante dois anos o dia
a dia e os desafios desses
migrantes que vieram ao
Brasil na busca por um
futuro.

O resultado desse
trabalho fotográfico dá
espaço para a discussão
das políticas migratórias
em terras brasileiras.
A língua francesa ressoa
hoje com novos sotaques
no sul do Brasil.
O objetivo desta
exposição é mostrar a
diversidade dos mundos
francófonos, mas,
também, mostrar os
obstáculos enfrentados
diariamente por homens
e mulheres que buscam
uma vida melhor.

#2 Prêmio Açorianos Jovem
Curador/Institut
Français Brésil
Realização: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em SP e IFB

O Prêmio Açorianos de Artes
Visuais tem como objetivo
valorizar, homenagear e
distinguir as importantes

produções locais em artes
visuais, que se destacam ao
longo do ano. Busca, também,
ser uma forma de registrar,

15 de março
19h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752
Exposição segue em cartaz até 24 de maio
©M.Bruxel, Senegal

mapear e fomentar as
diversas manifestações e
suas contribuições com
processos de criação e
inovação para Porto Alegre.
Pelo segundo ano, a Aliança
Francesa Porto Alegre e
o Institut Français Brésil
oferecem a premiação
de uma nova categoria:

o Prêmio Jovem Curador,
oferecendo passagem e ajuda
de custo para que o vencedor
faça uma imersão cultural
na França.
19 de março
18h30, Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973

ARTES VISUAIS

Lançamento 3º Prêmio AF de
Arte Contemporânea
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura – Lei Rouanet
Patrocínio: Timac Agro
Apoio: Centre Intermondes La Rochelle
e Prefeitura Municipal de Porto Alegre
O Prêmio Aliança Francesa
de Arte Contemporânea
2019 tem lançamento
durante o evento de entrega
do XII Prêmio Açorianos
de Artes Visuais no dia 19
de março e as inscrições
estão abertas até 07 de
junho. 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. Para se
inscrever, é preciso morar
no RS. Cada participante
pode concorrer com até três
obras inéditas no estado,
realizadas entre 2018 e
2019. Podem participar da
seleção as seguintes artes
visuais contemporâneas:
pintura, gravura,
serigrafia, fotografia,

escultura, grafite, vídeo arte,
arte performática, vídeo,
transmídia e instalação.
Os interessados devem fazer
sua inscrição no site afpoa.
com.br, onde encontram
regulamento e ficha
de inscrição.
O melhor trabalho será
premiado com uma residência
artística de dois meses no
Centre Intermondes, em
La Rochelle, na França.
Ao todo, 10 trabalhos serão
escolhidos na primeira
etapa da seleção, os quais
serão expostos na Mostra
Coletiva do projeto, que deve
acontecer no dia 24 de julho,
no Porão do Paço Municipal
da Prefeitura de Porto Alegre.
Na ocasião, também serão
anunciados os três vencedores
do prêmio.

19 de março
18h30, Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973
Inscrições: De 19 de março a 07 de junho de 2019

Organismo, David Ceccon

ARTES VISUAIS

Relatos de chegada com o
artista David Ceccon
Realização: AFPOA
Apoio: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

09 de abril
18h30, Pinacoteca Ruben Berta
Rua Duque de Caxias, 973

©Fábio Alt

Um relato após dois meses
de intensa atividade
artística na França. No dia
09 de abril, às 18h30, na
Pinacoteca Ruben Berta,
o vencedor do Prêmio AF
de Arte Contemporânea
2018, David Ceccon,
contará sobre sua
experiência durante a
Residência Artística de

dois meses que realizou no
Centre Intermondes, em La
Rochelle, na França, como
premiação pelo primeiro
lugar do evento. Ceccon
passou de novembro de 2018
a janeiro de 2019 na França,
e dividirá com o público seu
relato e experiências
do período.
Entrada franca.

MÉDIATHÈQUE

Reinauguração da Mediateca
da AFPOA
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura
Patrocínio: Timac Agro

A Mediateca da AFPOA foi
toda repaginada e começará o
ano ainda mais aconchegante
e enriquecida, graça ao
patrocínio da Timac Agro
através da Lei Rouanet.
Buscando uma aproximação
significativa na relação entre
biblioteca e público, rumo
ao conceito de bibliothèque
troisième lieu, o espaço foi
remodelado para favorecer as
trocas informais e integrativas.
A coleção de livros com CD
foi ampliada tornando o
desenvolvimento de algumas
competências ainda mais
divertidas e dinâmicas!
Os filmes ganharam títulos
que fizeram sucesso no último
Festival Varilux de Cinema
Francês. E a Collection
Bibliothèque de l’Apprenant
completa a valorização do
acervo com novidades.
No dia 20 de março teremos
o evento de reinauguração da
Médiathèque e esperamos você!
20 de março
19h, Afpoa Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

GASTRONOMIA

Goût de France 2019
Realização: Ministério da Europa e dos Negócios
Estrangeiros da França e AFPOA

A 5ª edição do “Goût de
France” ocorre em 21 de
março no mundo inteiro
e celebrará a excelência
da cozinha francesa.
Organizado por uma
iniciativa do Ministério
da Europa e dos Negócios
Estrangeiros da França,
o evento foi criado em
2015 após o registro da
gastronomia francesa como
patrimônio imaterial da
UNESCO.
O Goût de France incentiva
os chefs do mundo todo e
as embaixadas a servirem,
no mesmo dia, os jantares
“à francesa” pelos quatro
cantos do mundo. Mais
de 5 mil chefs servirão
refeições em quatro atos

(entrada, prato principal,
queijo, sobremesa), tudo
acompanhado de vinhos e
champanhes franceses.
Os chefs poderão propor
um menu de inspiração
francesa ou provençal em seus
restaurantes.
Em Porto Alegre, o público
poderá conferir menus
especialmente criados para
a data. Confira a lista dos
restaurantes participantes em
www.goodfrance.com/

CINEMA

Débats d’idées com Anne Poiret

Realização: AFPOA e e Ministério da Cultura
Patrocínio: Timac Agro Apoio: Cinemateca Capitólio Petrobras
O primeiro Débats d’Idées
de 2019 será com Anne
Poiret. Vencedora do Prix
Albert Londres, o principal
prêmio do jornalismo
francês, em 2007 por
"Muttur: um crime contra
o humanitário" (França
5), a escritora e jornalista
produz documentários há
15 anos. No dia 05 de abril,
às 20h, Anne participa de
sessão comentada do filme
“Welcome to Refugeestan”,
que trata sobre histórias de
refugiados pelo mundo, que
hoje já somam mais de 17
milhões de pessoas.
Anne é diretora de "Meu
País Fabrica Armas",
(France 5), "Síria: Missão
Impossível" (ARTE),
"Sudão do Sul: fábrica
de um Estado" (ARTE),
"Namíbia: O Genocídio do
Segundo Reich" - (França
5) - e colabora com diferentes
publicações. No Oriente
Médio, África ou Ásia,
ela está particularmente
interessada nas áreas
cinzentas do período do
pós-guerra. “Reconstruir

Mossul”, gravado ao longo do
ano de 2018, será transmitido
em breve pelo canal ARTE.
A mediação do Débat d´Idées
estará a cargo da jornalista
gaúcha Claudia Laitano,
com tradução consecutiva de
Vanise Dresch.
05 de abril
20h, Cinemateca Capitólio
Rua Demétrio Ribeiro, 1085

Trailer de
Welcome to
Refugeestan

CINEMA

Jean-Michel Frodon

Realização: Associação dos Críticos de Cinema do RS e Unisinos
Apoio: AFPOA e Consulado Geral de França em São Paulo
Jean-Michel Frodon

Um dos expoentes da crítica
francesa nas últimas décadas,
Jean-Michel Frodon, estará
em Porto Alegre para
diversas atividades a partir
de 31 de maio. O jornalista e
crítico de cinema, ex-editor
da icônica revista Cahiers
du Cinéma, proferirá a
conferência de abertura do
Seminário Internacional de
Crítica de Cinema “O Estado
da Crítica”, realizado em
parceria com a Associação
dos Críticos de Cinema do Rio
Grande do Sul (Accirs) e a
Unisinos, intitulada "Crítica
cinematográfica atual: jogos
culturais e políticos e suas
relações com a internet".
Todas as atividades integram
as comemorações aos 10
anos da ACCIRS. Para mais
informações acesse o site
www.accirs.com.br.

Jules et Jim, 1962

Le Mépris, 1963

Les Demoiselles de Rochefort, 1967

CURSOS E ATIVIDADES AFPOA

INÍCIO DOS CURSOS REGULARES DE 2019!
Se você estava esperando o início do ano letivo para começar
a estudar francês, a AFPOA está esperando por você a partir
de 11 de março. Se já é nosso aluno, é hora de recomeçar após
um merecido descanso.
AFPOA Moinhos de Vento
AFPOA Zona Sul
Confira nossa grade de horários
no site www.afpoa.com.br/cursos/adultes

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!
realizado em
Segundas-feiras, 15h às 17h,
parceria com
de 12 de março a 03 de julho
a Associação
(1 de
encontro semanal de 2h)
dos Críticos
Cinema doAFPOA
Rio Moinhos de Vento
Grande do Sul
e a Unisinos,

Início dos cursos
especiais para
estudantes nas sextas

Este curso semestral,
reservado aos estudantes,
oferece um desconto
de 50% sobre a tarifa do
curso regular.
Sexta-feira, 05 de abril,
manhã das 9h às 12h e tarde
das 14h às 17h.
AFPOA Moinhos de Vento

CURSOS E ATIVIDADES AFPOA

Destination France

(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,
orientar-se, comunicar-se
e organizar seus passeios e
compras.
Quintas-feiras, das 18h30 às
21h30, de 28 de março
a 25 de abril
AFPOA Moinhos de Vento

Curso de preparação
para os exames 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?
Precisa repassar alguns pontos
de gramática?
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 para manter
você longe dos erros que cometem
a maioria dos candidatos.
Segundas e quintas-feiras,
das 19h às 21h, de 23 de maio
a 06 de junho.
AFPOA Moinhos de Vento

Oficinas de gramática
(a partir de A2)

Venha derrubar as últimas
barreiras que atrapalham o
seu domínio do francês e de
seu funcionamento, 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 em relação ao
tópico estudado. Você se inscreve
por atelier, em função das suas
necessidades.
ATELIER GRAMMAIRE A2
O discurso indireto no presente
e passado
ATELIER GRAMMAIRE B1
O subjuntivo presente
Quinta-feira, 11 de abril, das 19h
às 21h (2 horas)
Inscrições até o dia 09 de abril
(Necessário pelo menos 6 inscrições
para realização da atividade)
AFPOA Moinhos de Vento

ATELIER GRAMMAIRE A2
O passé composé com être e
l'accord (a concordância)
Quinta-feira, 09 de maio,
das 19h às 21h (2 horas).
Inscrições até o dia 07 de maio
(Necessário pelo menos 6
inscrições para realização da
atividade)
AFPOA Moinhos de Vento

Oficinas culturais
(a partir de A2)

Se você tem vontade de
conhecer um pouco melhor
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, visitando seus museus
e monumentos, descobrindo
seus pratos típicos, costumes e
tradições. Venha viajar conosco!
OS CASTELOS DO LOIRE
Façamos juntos um passeio
virtual até a vallée de la Loire,

onde a professora Andreia nos
mostrará as perólas dos castelos
da Renaissance, comentando
aspetos culturais, históricos e
arquitetônicos destas
obras primas.
Terça-Feira, 02 de abril, das 19h
às 21h (2 horas). Inscrições até
o dia 30 de março (Necessário
pelo menos 6 inscrições para
realização da atividade)
AFPOA Moinhos de Vento
SESSÃO DE CINEMA
“De tanto bater, meu coração
parou” (2005), direção Jacques
Audiard. Will Thomas tem a
chance de deixar de lado a vida
de armações e golpes que tem
aprendido com o pai e tornar-se
pianista como sua mãe. Para
isso, precisa passar por uma
audição e suportar as pressões
do seu trabalho.
Terça-feira, 07 de maio, das 19h
às 21h. Inscrições até o dia 03
de maio (Necessário pelo menos
6 inscrições para realização da
atividade)
AFPOA Moinhos de Vento

AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752
51 3222.6070
recepcao@afpoa.com.br

afpoa

AFPOA Zona Sul

afportoalegre

Av. Wenceslau Escobar, 2923 / 409
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afzonasul@afpoa.com.br

afportoalegre

Realização

Patrocínio

