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FESTA DA FRANCOFONIA
No mês de março, a Festa da Francofonia é comemorada no
mundo por meio de um conjunto de atividades que busca
difundir, a partir da língua francesa, valores como diversidade,
inclusão, liberdade e solidariedade. Diversos eventos gratuitos
ocorrerão em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro com o apoio das representações suíças e outros
parceiros. Em breve, enviaremos uma newsletter especial com
os eventos da Francofonia.
EDUCAÇÃO

O SescTV lança a série documental Paulo Freire,
Um Homem do Mundo. Dirigida por Cristiano
Burlan, a obra audiovisual é composta por cinco
episódios, que rememoram a vida e obra do
pedagogo e intelectual brasileiro Paulo Reglus
Neves Freire (1921-1997), reconhecido por sua
influência no movimento chamado Pedagogia
Crítica – escola que visa o desenvolvimento da
educação por meio da consciência do indivíduo
perante sua realidade.
O lançamento será marcado pela exibição do episódio O Exílio, às 18h30, no Teatro Paulo
Autran, que retrata a experiência de Paulo Freire durante o período em que viveu na Suíça.
Em seguida acontece um bate-papo sobre a série e o legado de Paulo Freire com o
cineasta Cristiano Burlan e o professor Abdel Jalil Akkari, da Universidade de Genebra, que também
participa do Seminário.

III Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura: Por Uma Educação Pública
Transformadora | De 17 a 20.03
Lançamento da série | 17.03 | Sesc Pinheiros | 18h30 Após o lançamento, a série documental estará
disponível na íntegra, on demand, no site.

CINEMA

INTERDEPENDENCE

Concebido pela curadora suíça Adelina von Furstenberg, o
projeto Interdependence reúne onze curta-metragens de
cineastas de todos os continentes, refletindo sobre as
relações entre a sociedade humana e o ambiente natural,
agravadas pelas mudanças climáticas.As produções, que
tem entre 7 e 11 minutos cada, transitam entre a ficção
científica, drama, comédia e videoarte.
O curta Kingdom (11 minutos), da diretora suíça Bettina
Oberli, compõe a série.

CINEMA SUÍÇO NA AMAZÔNIA

Tururu Cine, projeto itinerante da suíça Nora Hauswirth, teve
início há dois anos com a ideia de levar arte e cinema para
lugares afastados.O documentário O Apicultor, do diretor
suíço Mano Khalil será apresentado na capital amazônica.O
filme, que fez parte da programação do 3º Panorama do
Cinema Suíço Contemporâneo, conta a comovente história
de um apicultor curdo, Ibrahim Gezer, que está lutando como refugiado para ter sua profissão
reconhecida.
Tururu Cine em Manaus | O Apicultor (documentário, 2013, 107 minutos) - 03.03, CARE, às 13h

TEATRO

7ª MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE SÃO
PAULO
A coreógrafa suíça Julie Beauvais apresenta a
ópera e experiência imersiva Orlando, que
combina videoinstalação, arquitetura e música ao
vivo durante a 7ª Mostra Internacional de Teatro
de São Paulo. *A instalação é baseada na novela
épica An Androgynous Figure de Virgina Woolf. O
design do set, composto por telões em formato
circular, foi projetado por arquitetos da École
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
MITSP | De 05 a 15.03
Orlando | Teatro Sérgio Cardoso | 07 e 08.03, às
16h e 18h

MÚSICA

STEAMBOAT SWITZERLAND
O trio suíço Steamboat Switzerland, que mescla de maneira
criativa as fronteiras entre hardcore, metal e música
avantgarde estará em turnê pela América do Sul, com duas
apresentações em São Paulo.Fundado em 1995 e baseado
em Zurique, tem Dominik Blum no órgão Hammond, Marino
Pliakas no baixo elétrico e Lucas Niggli na bateria. *
26.03 | Audio Rebel
27.03 | Sesc Pompeia
ARTES VISUAIS

DIAS & RIEDWEG

Em São Paulo, a dupla suíço-brasileira de artistas Dias & Riedweg
ocupa a Sala Antônio da Galeria Vermelho com o filme Cabeça
Feita, comissionado pelo curador Roger Buergel para a exposição
“Mundos Móveis - Museu do Nosso Presente Transcultural”,
produzida pelo Museu Johann Jakobs, de Zurique, e pelo Museu de
Artes e Ofícios (MKG) de Hamburgo, Alemanha.Cabeça feita revela
imagens intimistas do trabalho diário de barbeiros em Hamburgo,
Alemanha, acompanhadas por citações dos próprios retratados
sobre suas vidas.
Galeria Vermelho | Até 21.03 | Entrada gratuita | De terça a sexta
das 10h às 19h e sábado, das 11h às 17h

NA SUÍÇA
FESTIVAL
INTERNACIONAL E
FÓRUM DOS DIREITOS
HUMANOS

Acontece em Genebra, capital dos direitos
humanos, o festival de filmes e

fóruns com convidados especiais, em paralelo da
principal sessão do Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas do mês.
De 06 a 15.03.

EM CARTAZ
CLAUDIA ANDUJAR
A fotógrafa suíço-brasileira participa da exposição
coletiva Retratos de Mulheres por Mulheres.
Galeria do Sesi Paulista – Até 03.05.20
Entrada gratuita.

O QUE VEM POR AÍ
EXPOSIÇÃO
Sonia Guggisberg (Silêncio) + Sandra Boeschenstein
(Grace at the Boundary of Knowledge)
Centro Universitário Maria Antônia
São Paulo – SP

Não nos responsabilizamos por mudanças de data e local dos eventos
*Eventos apoiados pela Fundação Suíça para a Cultura Pro Helvetia

EMBAIXADA DA SUÍÇA
CONSULADO-GERAL DA SUÍÇA NO
RIO DE JANEIRO

