
 

LITERATURAL’ESPACE / Médiathèque 

 

04.05 às 18h30 | GROUPE DE LECTEURS | INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL - LISBOA 
Nas primeiras quintas-feiras de cada mês partilhamos leituras. Este será o nosso 6º encontro. Esperamos por si. 
Inscrição prévia e informações em: lespace@ifp-lisboa.com 
  

DANÇA CONTEMPORÂNEA 

 
 
 
 
 
 
06.05 às 21h30| TORDRE de RachidOuramdane | TEATRO MUNICIPAL CONSTANTINO NERY – Matosinhos | FESTIVAL DDD 

Duas pessoas em palco, sozinhas, mas que podem ser um dueto. Tordrejunta duas bailarinas virtuosas, 
cada uma no seu lugar, que agem no palco como se estivessem sozinhas e que se encontram numa dança 
que vai da estranheza à sensibilidade, do indivisível ao sensível, que retira a sua força a partir da diferença. 
Saiba mais 

EXPOSIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
06.05 [inauguração 17h30] a 01.10| BONNE CHANCE | FORUM EUGENIO DE ALMEIDA – Évora 

A exposição Bonne chance pour vos tentativesnaturelles, combinées, attractivesetvéridiques é concebida 

em colaboração com o Centre Rhénan d’ArtContemporaind’Alsace, tendo Filipa Oliveira e ElfiTurpin como 

curadores. Esta exposição vem na sequência de uma primeira etapa apresentada noCRAC Alsace em 2015, 

durante a qual os artistas se empenharam num processo de produção de três anos que teve seu fim em 

Évora. Este projecto associa artistas franceses, entre os quaisSimon Boudvin, Louise HervéeChloé Maillet. 

Saiba mais 

 

 
MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS 
 
0 
 
 
 
 
 
13.05 às 21h30 | CELUI QUI TOMBE Cie YoannBourgeois | COLISEU – Porto | ENCERAMENTO DO FESTIVAL DDD 

Saiba mais 
 
20.05 às 21h00 e 21.05 às 17h30 | CELUI QUI TOMBE Cie YoannBourgeois | TEATRO MUNICIPAL SÃO LUIZ – Lisboa | FESTIVAL 
FIMFA 

mailto:lespace@ifp-lisboa.com
http://festivalddd.com/pt/
http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/forum/boa-sorte-/4693.htm
http://festivalddd.com/pt/ddd-news/


Saiba mais 

 
YoannBourgeois assemelha-se a um marionetista gigante e cheio de humor, que opera os fios de uma 
enorme plataforma, tapete voador ou carrossel infernal, que impulsiona seis corpos até aos limites da 
queda.  Quem manipula quem? Um espetáculo vertiginoso e deslumbrante! 

 
 

 

 
 
 
 
 
18.05 e 19.05 às 10h30 e 14h30 | 20.05 e 21.05 às 11h00 e 16h00 |L’APRES-MIDI D’UN FOEHN Cie Non Nova | TEATRO 
MUNICIPAL SÃO LUIZ – Lisboa | FESTIVAL FIMFA 

Um fantástico ballet aéreo de sacos plásticos! PhiaMénard concebeu marionetas a partir de sacos de 
plástico, criando um espetáculo único! Para todas as idades, como um sonho! 
Saiba mais 
 

 

 

 

 

 
 
20.05 e 21.05 às 21h30|CENDRES Cie PlexusSolaire | TEATRO MUNICIPAL MARIA MATOS – Lisboa | FESTIVAL FIMFA 

Actores, marionetas de tamanho humano e projecções de vídeo reúnem-se neste emocionante espetáculo 
de teatro visual, inspirado em acontecimentos reais e no best-seller norueguês Before I Burn, com uma 
manipulação excepcional. A não perder! 
Saiba mais 
 

 
 

 

 

 
22.05 e 23.05 às 19h00 e 21h00|MILIEU de Renaud Herbin | TEATRO MUNICIPAL SÃO LUIZ – Lisboa | FESTIVAL FIMFA 

RenaudHerbin faz uma nova abordagem da marioneta de fios, técnica emblemática do teatro de 
marionetas. Poesia do detalhe, Milieu, magnetiza o nosso olhar! 
Saiba mais 
 
 

 

 

 

 
26.05 e 27.05 às 21h00 e 28.05 às 17h30|TRIA FATA Cie La Pendue| TEATRO MUNICIPAL SÃO LUIZ – Lisboa | FESTIVAL FIMFA 

Um espectáculo mágico, poético e burlesco, com música ao vivo. As metamorfoses de uma vida exposta 
diante dos nossos olhos, de uma forma dinâmica, delirante, incomum e alucinante! 
Saiba mais 
 

 

http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/yoann-bourgeois-ccn2-centre_9.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/yoann-bourgeois-ccn2-centre_9.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/pia-menard-cie-non-nova-franca.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/pia-menard-cie-non-nova-franca.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/plexus-polaire-franca-noruega.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/plexus-polaire-franca-noruega.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/renaud-herbin-franca.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/renaud-herbin-franca.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/cie-la-pendue-franca.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/cie-la-pendue-franca.html


 

 

 

 

 
13.05 e 14.05 às 19h00, 18.05 e 19.05 às 21h00, 20.05 e 21.05 às 19h00|BÊTES DE FOIRE – Cie Petit Théâtre de Gestes | TENDA 
NO MUSEU DE LISBOA - PALACIO PIMENTA – Lisboa | FESTIVAL FIMFA 

Uma pincelada de Kantor, uma evocação a Calder e os seus ares burlescos tornam Bêtes de Foire 
infinitamente precioso! Absolutamente a não perder: circo, teatro de objectos, dança e marionetas! Para 
ver dos 8 aos 108 anos! 
Saiba mais 
 
 
 
CINEMA   

 

 

 
 
 
06.05 às 23h00 [CINEMA IDEAL] | 11.05 às 21h45 [CINEMA SÃO JORGE] |GRAVE de Julia Ducournau | Fic., 2016, 98’|Lisboa 
|FESTIVAL INDIELISBOA 

Justine é uma vegetariana zelosa, mas quando sai da casa dos pais e entra na escola de veterinária, 
afronta-se com o mundo das violentas praxes académicas. Desesperada por encaixar-se, ela prescinde dos 
seus princípios e come carne pela primeira vez. Este é o princípio de uma espiral destruidora que conduz 
Justine ao canibalismo. Grave é um dos fenómenos recentes do cinema de terror francês e, em várias das 
suas exibições, o filme tem provocado indisposição e vómitos no público. Uma metáfora sobre a passagem 
à idade adulta, o conformismo e o sexo. 
Saiba mais 
 
 
 
 
 
 
 
12.05 às 11h00 [CULTURGEST] e às 21h30 [CINETEATRO CAPITOLIO] |BEATBOX, BOOM BAP AUTOUR DU MONDE de Pascal 
Tessaud | doc., 2015, 55’| Lisboa |FESTIVAL INDIELISBOA 

Beatbox, Boom bapautourdu monde traça um retrato do beatbox, desde as suas bases musicais na África 
tribal até o seu surgimento no hip-hop nova-iorquino dos anos 1980. Percorrendo as manifestações atuais 
desta subcultura fervilhante, o filme leva-nos a conhecer tanto as lendas (Sly Johnson, Doug E. Fresh, 
Kenny Muhammad, Rahzel ou Babeli) como as jovens promessas francesas (BMG, Flashbox e Alem, sendo 
que este último acabaria por se consagrar, em 2015, campeão mundial de beatbox). 
O realizador Pascal Tessaud e o protagonista Wawad estarão presentes em ambas as sessões.  
Saiba mais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/betes-de-foire-petit-theatre-de-gestes.html
http://fimfalx.blogspot.pt/2017/04/betes-de-foire-petit-theatre-de-gestes.html
http://indielisboa.com/
http://indielisboa.com/


MUSIQUE   
 

 

 

 
06.05 às 23h00|GRAND BLANC + CVLT + NUNO LOPES | MUSICBOX – Lisboa | FESTIVAL INDIELISBOA 

Noite grande no IndiebyNight. Estreia absoluta em Portugal dos GrandBlanc, uma das coqueluches da 
nova música francesa com uma sonoridade electro/rock e que traz a euforia da juventude sobre acordes 
sonhadores de guitarras e sintetizadores. A seguir ao concerto a melhor música eletrónica nas mãos de 
CVLT e Nuno Lopes. 
Saiba mais 
 
 

 

 

 

 

 
12.05 às 23h00 |WAWAD Noite BeatBox| CASA INDEPENDENTE – Lisboa | FESTIVAL INDIELISBOA 

Noite dedicada ao beatbox com a presença de Wawad, bi-campeão francês de beatbox em 2014 e 2016 e 
um dos protagonistas do filme de Pascal Tessaud. É para ficar de boca aberta. 
Saiba mais 
 

AINDA EM CARTAZ… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATENÇÃO:  
De 9 a 20 de maio haverá alterações nos horários da mediateca 

Terça-feira, quarta-feira e sexta-feira das 14h às 17h 
Encerra ao sábado 

Os horários habituais retomam  a partir de terça-feira dia 23 de maio 

  

Até 22.05 | MANUELA MARQUES: VERSAILLES - A FACE ESCONDIDA DO SOL | Saiba mais 

 

Até 07.05 | PHILIPPE PARRENO: A TIME COLOURED SPACE| Saiba mais 

 

http://indielisboa.com/
http://indielisboa.com/
https://gulbenkian.pt/museu/evento/versailles/
https://www.serralves.pt/pt/actividades/philippe-parreno-a-time-coloured-space/


HORÁRIO L’ESPACE / Mediateca 

Terça, quarta e sexta das 14h às 19h 
Sábado das 10h às 13h 

INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL 

Rua Santos-o-Velho, 11 
1249-079 LISBOA 

21 393 9270 

http://www.ifp-lisboa.com 

 

http://www.ifp-lisboa.com/

