
L I T T E R A T U R A

A escritora Scholastique 
Mukasonga sobreviveu ao 
genocídio de Ruanda e nos 
faz lembrar que a literatura 
existe para recordar, para 
manter viva a memória. Os 
livros dela são publicados 
pela Editora Nós no Brasil 
e o novo livro dela «Kibogo 
est monté au ciel» está dis-
ponível na biblioteca digital 
francesa Culturethèque. 



P O D C A S T

O estúdio de podcast 
Louie Media apresenta, em 
coprodução com a Croix 
Rouge francesa, o progra-
ma Clichés, que conta a 
história de pessoas que, 
um dia, decidiram se com-
prometer por si e pelos 
outros. 
Em 10 episódios, este podcast nos faz descobrir 
o estopim que levou essas pessoas a ajudar as 
outras e tornar suas vidas extraordinárias. Sair 
dos clichês é descobrir que não é necessário ser 
um herói para se comprometer. 



C i n e m a

Para fechar a sua sessão sobre os 
Afrodescendentes no cinema latino-
americano, o festival Cinélatino Rencontres de 
Toulouse oferece um último artigo de Joel Zito 
Araújo, «O tenso enegrecimento do cinema 
brasileiro nos últimos 30 anos» em francês 
e português. «Joel Zito Araújo é cineasta 
e pesquisador, conhecido por tematizar o 
negro na sociedade brasileira. Sua obra inclui 
o livro e o filme documentário «A negação do 
Brasil». Boa leitura ! 



M Ú s i c a 
O artista HAT se 
apresentou na edição 
do Rec-Beat 2019, 
fruto de uma parceria 
com o Consulado 
Geral de França para 
o Nordeste. 

Com seu coletivo, Remix Culture, o artista 
quer criar um novo ecossistema da música, 
promovendo a mistura de tradições e 
tendências da eletrônica atual. Em 2016, 
o coletivo trabalhou no Brasil, filmando 
e gravando músicas tradicionais de 
Pernambuco. Para descobrir o trabalho do 
coletivo Remix Cultura, é só conferir o link 
embaixo.  



A r t e s  c ê n i c a s 

O artista François Moïse 
Bamba propoē lives toda dia 
às 18h do Brasil à traves do 
seu Festival Internacional 
dos Patrimônios Imateriais  ! 
Nesses encontros diários, o 
artista recebe cada noite um 
convidado do meio artístico e 
cultural para um momento de conversa pontuado com 
partilhas artísticas: textos, contos, músicas... Os convi-
dados vem de diversos países: Burkina, Togo, Benin, 
Costa do Marfim, França, Itália... e também do Brasil. 
Próximos encontros: 28/5: com Kpoti Tokou (Togo/
EUA),29/5: com Dea Ferraz e Claudio Ferrario (Brasil), 
30/5: com Alessandra Leão (Brasil), 31/5: com Michel 
Lidou (France)



Artes visuais 

Já abriu o edital da Bienal Internacional de 
Artes Digitais da região Île de France! Esse 
edital é relacionado à temática da próxima 
Biennale Némo, que acontecerá de outubro 
de 2021 a janeiro de 2022: «Além do real? 
Revelar o invisível através da arte, da ciência 
e da tecnologia». Esse edital refere-se aos 
seguintes tipos de projetos: instalações di-
gitais de arte contemporânea, performances 
híbridas e música visual, shows ao vivo usan-
do tecnologias digitais ou questionando nos-
sa sociedade totalmente digital, projetos de 
“artes e ciências”…



Lingua francesa e 
educação

A  rede de televisão 
francesa TV5 Monde ofe-
rece material variado para 
aprender e ensinar o fran-
cês! Dividido em quatro 
eixos – aprender, desco-
brir, ensinar e jogar – TV5 

monde oferece milhares de jogos, vídeos, 
fichas pedagógicas e mais para serem usa-
das no aprendizado da língua francesa. Para 
professores e alunos, uma maneira divertida 
de aprender francês.



C i ê n c i a

A  Cité des Sciences et de l´Industrie,  
museu dedicado à ciência e à cultura 
científica, disponibiliza conferências e 
masterclass online, ministradas por pes-
quisadores dos mais importantes centros 
de pesquisa franceses. As conferências 
são divididas por temas como sociedade, 
meio ambiente, universo, entre outros. 
Descubra os temas atuais e atemporais 
da ciência no link embaixo. 
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