
CONSULADO GERAL DA FRANÇA EM SÃO PAULO
AGENDA CULtURAL
São Paulo  §  Paraná  §  Santa Catarina  §  Rio Grande do Sul  §  Mato Grosso do Sul J U N H O / 2 0 1 4

Isaac ALBÉNIZ
Catalonia
Marc-André DALBAVIE
Concerto Para Flauta
Pyotr I. tCHAIKOVSKY
Manfred, Op.58 - Sinfonia 
em Quatro Quadros [versão 
de Evgeny Svetlanov]

PrOgrama

EMMANUEL PAHUD EM 
CONCERtO COM A OSESP

V itorioso em sua carreira solo e como principal flautista da Filarmônica de Berlim, Emmanuel Pahud apre-
senta-se sob a regência de Jaime Martín em concerto da temporada OSESP. Nascido em Genebra, Pahud 

começou a estudar música aos 6 anos de idade. Formou-se em 1990 com o Premier Prix do Conservatório 
Nacional Superior de Música de Paris. Possui uma extensa carreira internacional como solista e músico de 
câmara, é presença regular nos principais festivais internacionais e já se apresentou como solista com muitas 
das principais orquestras do mundo.

Um dos maiores flautistas 
da atualidade em 
temporada paulista

Bruno Mantovani rege a 
Camerata Aberta

Violoncelista Marc Coppey 
com a Orquestra Jovem 

Grupo estável de professores da Escola de Música do Esta-
do de São Paulo (EMESP tom Jobim) dedicado ao repertório 

musical dos séc. XX e XXI, a Camerata Aberta recebe os franceses 
Bruno Mantovani (composição e regência) e Vincent David (sa-
xofone) para o concerto de abertura da temporada 2014. Bruno 
Mantovani é um compositor de grande relevância, atuando tam-
bém como regente de grupos de música contemporânea e orques-
tras, como a Orquestra Nacional de Lyon e a de Paris. É diretor do 
Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, que 
mantém uma parceria exemplar com a EMESP. também convida-
do para o concerto, o saxofonista Vincent David alia a musicalida-
de e a exploração de possibilidades técnicas no seu instrumento. 

A Orquestra Jovem do Estado, grupo ligado à EMESP tom Jo-
bim, escola gerida pela organização social Santa Marcelina 

Cultura, recebe pela primeira vez o violoncelista francês Marc 
Coppey para uma apresentação na Sala São Paulo. 
Sob regência do maestro convidado George Stellu-
to, a Orquestra interpretará obras de Samuel Barber, 
Sergei Prokofiev e Johannes Brahms. Marc Coppey 
foi descoberto precocemente por Yehudi Menuhin. 
Apresenta-se como solista com orquestras de peso e 
dedica-se também à música de câmara. Seu repertó-
rio é eclético: toca as suítes de Bach completas e o re-
pertório mais apreciado nas salas de concerto, assim 
como peças raras. Esta também é uma oportunidade 
para assistir à Orquestra Jovem, que foi convidada 
a se apresentar pela primeira vez na França, no 
Festival Berlioz, em agosto de 2014, quando exe-
cutará a Sinfonia Fantástica. 

§ CONCERtO “NAS RUAS” - REGENtE BRUNO MANtOVANI 
E SAXOFONE VINCENt DAVID  |  6/6 às 20h  |  SESC Bom 
Retiro  |  Al. Nothmann, 185, SP  |  http://bit.ly/1gUm1fv

§ ORQUEStRA JOVEM DO EStADO 
- REGENtE GEORGE StELLUtO E 
VIOLONCELO MARC COPPEY 
15/6, às 19h30  |  Sala São Paulo
Pça. Júlio Prestes, 16, SP

§ tEMPORADA OSESP: MARtÍN E PAHUD  |  29 e 30/5 às 21h e 31/5 às 16h30  |  Sala São Paulo 
Pça. Júlio Prestes, 16, SP  |  http://bit.ly/1mcjaST
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Circos – Festival Internacional SESC de Circo propõe diferentes 
olhares para o circo e seus artistas, por meio de espetáculos, 

atividades formativas, encontros entre profissionais, exibição de ví-
deos, ocupações e exposição. Um dos destaques da programação 
é Le Vide (O Vazio, em português), espetáculo inspirado no ensaio 
clássico de Albert Camus O Mito de Sísifo, sobre o homem que 
procura o sentido da vida. O escritor se baseou no mito grego de 
Sísifo, que foi condenado por todo o sempre a empurrar uma pedra 
montanha acima que, ao chegar ao topo, rolava novamente para 
baixo. Em Le Vide, a repetição incessante de Sísifo e o questiona-
mento existencial de Camus são encarnados pelo circense Fragan 
Gehlker e o violinista Alexis Auffray. Sob uma ambientação sonora 
feita ao vivo por Alexis, Fragan executa exaustivamente uma mo-
vimentação de subida e queda na corda indiana, trazendo à cena 
os questionamentos de sua caminhada artística e existencial.

O existencialismo de Le Vide
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D urante a Copa do Mundo 
de Futebol, shows para-

lelos prometem dar um toque 
francês à festa. Diferentes ge-
rações de um dos movimentos 
mais marcantes da música ele-
trônica mundial, a French tou-
ch, se apresentam no Brasil: 
os pioneiros Cassius e Agoria, 
além do moderno Joris Dela-
croix, que é o líder de uma nova 
vertente deste gênero musical. 
Sua techno melódica abala to-
dos os lugares por onde passa. 
Com eles, a França certamente 
não passará despercebida du-
rante a competição.

French touch 
@ 2014 Brazil 
World Cup

§ DJ JORIS  DELACROIX  |  15/6 às 13h  |  FIFA 
Fan Fest  |  Anfiteatro Pôr do Sol, Porto Alegre
§ DJ JORIS DELACROIX E AGORIA 
15/6 às 21h  |  Club Opinião, Porto Alegre
18/6 às 20h30  |  SESC Ribeirão Preto
§ DJ JORIS DELACROIX E CONVIDADOS 
26/6 às 22h  |  Clash Club, São Paulo

C armen é uma das mais populares ópe-
ras de todos os tempos. Perfeita em 

sua construção e sofisticada em sua narrati-
va, a trágica história ambientada em Sevilha 
será apresentada na temporada 2014 do 
theatro Municipal de São Paulo. A monta-
gem conta com a participação do Coro Lírico 
Municipal de São Paulo, do Balé da Cidade e 
da mezzo-soprano israelense Rinat Shaham 
como Carmen, além de 150 artistas de palco. 
No início de junho, também acontece o lan-
çamento, pela Editora 34, de uma nova tra-
dução do romance Carmen, de Prosper Mé-
rimée (1803-1870), que serviu de argumento 
para Georges Bizet (1838-1875) criar essa 
famosa ópera.

§ CARMEN - GEORGES BIZEt
29 e 31/5 às 20h  |  1/6 às 18h  |  3, 5 e 
7/6 às 20h  |  8/6 às 18h  |  10 e 11/6 às 
20h  |  theatro Municipal de São Paulo
Pç. Ramos de Azevedo, s/n

Carmen em nova 
montagem

FEStIVAL SESC DE CIRCO

§ LE VIDE  |  30/5 às 20h, 31/5 às 17h30 e 1/6 às 16h30
SESC Bom Retiro   |  Praça de Convivência  |  Al. Nothmann, 185, SP
http://bit.ly/1kD8I1X

Cassius

agoria

Joris Delacroix
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O CONSUlaDO geral Da FraNça em SãO PaUlO INCeNTIva, aCOmPaNHa e aPOIa TODaS aS INICIaTIvaS e PrOJeTOS CUlTUraIS qUe CONTrIbUam Para Uma melHOr COmPreeNSãO 
Da CUlTUra e Da CrIaçãO FraNCeSaS, COlabOraNDO Para a aPrOXImaçãO eNTre O braSIl e a FraNça. § tel.: (55 11) 3371 5400 § Fax: (55 11) 3371 5410 § cgfsaopaulo@yahoo.fr 
http://saopaulo.ambafrance-br.org | CineFrance: www.cinefrance.com.br | Bureau Export São Paulo: divulgação da música francesa no Brasil - www.facebook.com/FrenchmusicBureauexportSP | Aliança 

Francesa: www.aliancafrancesa.com.br | CenDotec: cooperação científica, universitária e tecnológica entre a França e o Brasil - www.comunidadefb.com.br | Campus France Brasil: oferece 
orientação aos estudantes brasileiros para estudar na França - www.bresil.campusfrance.org | AtOUt FRANCE: informações turísticas sobre a França: http://: www.rendezvousenfrance.com 
Projeto e editoração: Arco W - www.arcow.com.br | Fotos não creditadas são de divulgação. as informações podem sofrer alteração. recomendamos consultar previamente os locais dos eventos.

Osentimento causado pelo inusitado foi o que ajudou o co-
lecionador Sylvio Perlstein a compor um acervo com pe-

quenas raridades de grande importância no percurso da arte do 
séc. 20. Esse acervo – que é uma das mais importantes coleções 
privadas da Europa de arte e fotografia dadaísta e surrealista – é 
apresentado na mostra A Inusitada Coleção de Sylvio Perlstein, 
que chega agora ao MASP. Sempre na contramão das tendên-
cias, com uma visão muito própria sobre arte, Sylvio, que nasceu 
no Brasil, foi adquirindo aquilo em que o mercado de arte não 
apostava em tal ou qual época. Ao longo de 50 anos, ele reuniu 
o melhor do dadaísmo, surrealismo, op-art, arte americana, mini-
malismo, arte contemporânea e até fotos vintage. Com projeto 
visual de Daniela thomas e Felipe tassara, a monta-
gem propõe ao visitante a integração entre os ambien-
tes, oferecendo uma visão ampla de salas interligadas. 

§ A INUSItADA COLEÇÃO DE SYLVIO PERLStEIN  |  6/6 a 10/8 
MASP  |  Av. Paulista, 1578, SP  |  http://bit.ly/1hqrhSm

VISIONáRIO DA ARtE

§ 19 924 458 +/-  |  Até 29/6
SESC Pompeia  |  R. Clélia, 93, SP

§ MAYRA ANDRADE  |  7/6 às 21h e 8/6 às 18h  |  SESC 
Pinheiros  |  R. Paes Leme, 195, SP |  http://bit.ly/SFhwKw

Cabo-verdiana, Mayra Andrade canta em crioulo, português, fran-
cês e inglês. Neste show, a jovem cantora apresentará seu quarto 

e mais recente álbum, Lovely Difficult, no qual busca equilibrar a mescla 
de estilos e influências que lhe é característica com uma roupagem pop.

A sonoridade de Mayra
bOlTaNSKI CONTINUa em CarTaZ 

Graças à Fondation technicolor Pour le Patrimoine du Cinéma e à Fondation Groupama Gan Pour le Ci-
néma, em parceria com o Institut Français e com a participação da SACD, o Brasil vai pintar seu nariz de 

vermelho para receber a mostra Pierre Étaix!. Palhaço, comediante e cineasta, Pierre Étaix ganhou projeção in-
ternacional ao trabalhar com grandes nomes da comédia, como Jacques tati e Jerry Lewis, sempre adicionan-
do seu toque particular, um equilíbrio entre a comédia e o drama. tal tempero resultou em filmes carregados 
de humanismo e cuja sensibilidade encantou desde os jurados do Oscar, que o premiaram ao lado do roteirista 
Jean-Claude Carrière pelo argumento de Heureux Anniversaire, até os participantes do Festival de Cannes, de 
onde levou os prêmios Melhor Filme para a Juventude e OCIC. No total, serão exibidos 5 longas e 3 curtas 
do autor, em cópias 35 mm ou digitais restauradas. Graças à parceria no Rio e em São Paulo com o CCBB, 
a mostra será acompanhada do 
lançamento do livro editado pelas 
fundações em português.

§ MOStRA PIERRE ÉtAIX!  |  11/06 a 22/06  |  CCBB São Paulo
R. álvares Penteado, 112, SP  |   http://bit.ly/S7r804

Pierre Étaix 
chega ao Brasil
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Osenegalês Didier Awadi se tornou um dos gran-
des nomes do rap francófono de origem afri-

cana. Antes de sua carreira solo, Awadi cofundou a 
Positive Black Soul com Doug E.t. Graças às suas 
canções de protesto, tornou-se um ícone entre os 
jovens. Em seu show em São Paulo, ele se apresenta 
com o rapper, compositor, produtor, apresentador e 
ativista brasileiro Rappin’ Hood, que já lançou dois 
discos que contaram com participações de artistas 
de renome. Outro show reúne o jovem rapper fran-
cês Georgio, que mostra sua produção – que inclui 
músicas como A l’Abri e Comme une balle – junta-
mente com o rapper brasileiro Projota, que executa 
um repertório baseado em seu último trabalho, a 
mixtape Muita Luz. 

Hip hop em conexão França - Brasil

§ DIDIER AWADI E RAPPIN’ HOOD  |  5 e 6/6 às 21h30  |  http://bit.ly/1mt4l02 
§ GEORGIO E PROJOtA  |  7/6 às 21h30 e 8/6 às 19h  |  http://bit.ly/1ombKul 
Choperia do SESC Pompeia  |  R. Clélia, 93, SP
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awadi rappin’ Hood georgio Projota


