
L I T T E R A T U R A

Em tempos de confinamento para tan-
tos, a equipe da BiblioMaison propõe 
ao longo dessas semanas, animações 
e eventos online que nos mantenham 
próximos, mesmo que isolados. Dia 27 
de julho, às 17h30, a Bibliomaison or-
ganiza mais um encontro do clube de 
leitura digital em francês através do aplicativo Zoom Meetings. O livro 
da vez será a autobiografia «Les Années» de Annie Ernaux (Ed. Gal-
limard), publicado em 2008. 
As “segundas-feiras literárias”, tratam-se de duas reuniões mensais 
de clubes de leitura baseados na literatura contemporânea em língua 
francesa. As reuniões voltadas para o público lusófono acontecem na 
primeira segunda-feira de cada mês, e as voltadas para os francófo-
nos, na terceira segunda-feira, sendo ambas mediadas por Roberto 
Pedretti.
Para mais informações, confira o link abaixo



P O D C A S T

O espaço multimídia Gantner, 
disponibiliza vários podcasts 
sobre a música: seja música 
popular, pop, experimental, 
você poderá descobrir todas as 
histórias por trás dessas músi-
cas. Para Xavier Hug, apresen-
tador do Podcast, a música é 
uma sequência de idas e vindas 
entre inovação e tradição, rupturas e continuidade, 
disciplina e insubordinação. Dessa maneira, é possível 
ler a história da música de maneira horizontal, mais do 
que de maneira vertical.



C i n e m a
No início dos anos 2000, 
a batalha de rap “Degaine 
your Style” foi organizada 
nos Ulis, bairro da periferia 
de Paris, no departamento 
de Essone (91). Nessas 
cidades perdidas, os 
distritos (les quartiers) se 
afirmam e fazem de suas 
justas verbais um dos pontos importante do rap francês. Além de 
imprimir a marca Ulis no rap do país, o “Dégaine ton Style” é uma 
aventura que revela a força de bairros isolados, artificializados e 
abandonados à própria sorte. Soldados em torno do mítico grupo 
UlTeam Atom, os jovens que fizeram o coração de suas cidades 
bater nessas batalhas. Essa vitória contra a deserção é o que o 
documentário «Clasher le silence» transcreve, trazendo à vida a 
memória das gerações passadas e presentes, tão gananciosas 
pela cultura quanto conscientes dos demônios a lutar desde a 
construção da cidade.Descubra o documentário “Clasher le 
silence” através do link embaixo. 



M Ú s i c a 

A  radio francesa Mouv’ celebrou a festa da música 
da semana passada com uma live protagonizada por 
artistas mulheres do cenário do rap francês.
As artistas Doria, Imen ES, KT Gorique, Lyna Mahyem 
e Tessae participaram da live no Studio 104 da Radio 
France em Paris.
Através dessa live, a radio Mouv´ apoia o cenário 
urbano francês e inicia um programa semanal com 
uma live aos domingo, das 20h às 21h.



A r t e s  c ê n i c a s 

De 3 a 27 de julho, e em parceria 
com 11 festivais e teatros brasileiros, 
a Embaixada da França no Brasil or-
ganiza uma série de oficinas de dan-
ça online destinadas à coreógrafos 
e bailarinos profissionais e semipro-
fissionais de todo o Brasil. Virtuais, 
gratuitas e acessíveis mediante ins-
crição, as oficinas oferecem a opor-
tunidade de descobrir os processos 
de criação e os universos artísticos 
de quatro coreógrafos franceses de 
prestígio internacional: Latifa Laâbissi, Pol Pi, Thomas Lebrun 
e Yohann Bourgeois.  Cada um deles irá propor, no período de 
uma semana, várias oficinas (corporais, plásticas ou discursi-
vas) para um número limitado de profissionais brasileiros.



Artes visuais 

Nos tempos de confinamen-
to, o Fundo regional de arte 
contemporânea da região Oc-
citanie Montpellier imaginou um 
dispositivo digital que permi-
tisse manter o acesso de todos 
à cultura, criando cápsulas de 
vídeo de uma ou mais obras de um artista, para des-
cobrir os tesouros escondidos da coleção. Endere-
çados a alunos, professores e famílias, publicados 
no Facebook e Instagram, os vídeos estão também 
disponíveis no site da Frac Occitanie Montepellier. 
Você poderá descobrir artistas como Dominique 
Gonzalès Foerster, Mathieu Kleyebe Abonnenc e 
muitos mais. 



Lingua francesa e 
educação

Você sabia que existe uma plataforma in-
teiramente dedicada ao FOS (francês sobre 
objetivos específicos)? Visando a divulgação 
do método de aprendizagem do francês pro-
fissional, o site oferece eixos autonomos e 
com tutor. Basta se inscrever a aproveitar o 
conteúdo! 



C i ê n c i a

A Embaixada da França no 
Brasil, em parceria com a Aliança 
Francesa do Brasil, está lançan-
do a chamada de inscrição 2020 
ao projeto Objectif Études Supé-
rieures en France, que visa o aper-
feiçoamento em língua francesa 
para estudantes que foram admi-
tidos em uma instituição de ensino superior francesa 
no ano letivo de 2020-2021,  através de aulas online 
e gratuitas. São 120 vagas disponíveis e o programa 
intensivo será oferecido online entre 23 de julho e 14 
de agosto de 2020. 


