
L I T T E R A T U R A

Nossa dica literária da semana 
é o livro “Ousadas” de Penelope 
Bagieu. Ousadas é a reunião de 
30 mulheres que mudaram o mu-
ndo em diversos campos de atua-
ção. Dividido em dois volumes os 
livros apresentam a história e os 
feitos dessas personalidades que 
quebraram tabus e ultrapassaram 
diversos obstáculos para fazerem 
o que quisessem de suas vidas. 
Penelope Bagieu é publicada 
pela editora NEMO do grupo Au-
tentica no Brasil. 



P O D C A S T

Esse ano, o New Images 
festival acontecerá on-
line em setembro. Durante 
a quarentena, foi criada 
uma série, XR At Home, 
que apresenta artistas 
franceses e do mundo in-
teiro que falam sobre seus 
trabalhos e projetos du-
rante a quarentena. São criadores, produtores, 
instituições, artistas independentes que contam 
sobre o seu cotidiano pessoal e profissional.
Também é uma ocasião para transmitir uma men-
sagem para a comunidade ligada ao mundo da 
realidade virtual!



C i n e m a

O festival Varilux de cinema francês segue 
compartilhando com o público confinado 
em casa. Até o dia 25 de Agosto, 50 longas 
metragens estarão disponíveis na plataforma 
Looke com acesso liberado, com legendas 
em português. Aproveitam desta iniciativa 
solidária, patrocinada pela Embaixada da 
França no Brasil e Essilor Varilux realizada 
pela Bonfilm para amenizar os dias de 
quarentena.
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M Ú s i c a 

Em 2019, o grupo de musica francês ‘Ndiaz 
participou do projeto de residência artística , Conexão 
Frevo, junto com Spok Quinteto no Paço do Frevo, 
fruto de uma parceria entre o museu e o Consulado 
Geral da França para o Nordeste. O grupo, baseado 
na busca de músicas do mundo – libanesa, turca, 
brasileira, indiana, romena, entre outras – acaba de 
lançar um novo clipe, cover da canção RADIATE da 
cantora francesa Jeanne Added. Para descobrir esse 
novo clipe, é só conferir no link embaixo !



A r t e s  c ê n i c a s 

O FETEAG, festival de Teatro do Agreste, parcei-
ro do Consulado Geral da França compartilha diaria-
mente vídeos de espetáculos de dança, teatro, ópera 
e música, a partir de diversas plataformas online do 
mundo, para curtir juntos e aproximar nossos olhares.  
Dentro das propostas, descubra o espetáculo 
RESPIRAR da companhia CircoCentrique. 



Artes visuais 

Para a série “No olho de ...”, o Centre George 
Pompidou pediu a artistas contemporâneos, 
trabalhando com fotografia, confinados em 
Paris, Lyon, Berlim e Nova York, para contar 
sobre seus trabalhos. Cada uma delas res-
pondeu à sua maneira, com suas palavras, 
em seu ambiente atual. As respostas são tão 
diversas quanto suas abordagens da fotogra-
fia.

 Marina Gadonneix, «Rock and Sand», de la série «Landscapes», 2012



Lingua francesa e 
educação

O Instituto Francês de Paris propõe, no 
aplicativo Divercities, descobrir uma seleção 
de músicas francófonas, pra ouvir online ou 
até mesmo off-line e utilizá-las como ferra-
menta pedagógica. Os artistas presentes na 
seleção provêm das atuais cenas musicais e 
refletem a vitalidade da criação, bem como 
a diversidade do mundo francófono. A cada 
mês, o catálogo é enriquecido com um novo 
título.Esse projeto pode ser acessado gratui-
tamente a partir do download do aplicativo 
ou no computador. 



C i ê n c i a

Como obter uma bolsa de estu-
dos é um dos temas mais procu-
rados pelo público que quer estu-
dar na França. Por isso a agência 
Campus France fará uma live 
sobre o tema em sua conta do 
Instagram @campusfrancebrasil 
no dia 09/06  às 17h, para falar sobre as princi-
pais bolsas de estudos, seus procedimentos de 
candidaturas e como você pode encontrar a bol-
sa ideal para seu projeto de estudos.Se você tem 
o sonho de estudar fora do país com bolsa, não 
pode perder essa oportunidade!


