
A arte brasileira invade o julho francês 
Maria Carmona 
  
O ano do Brasil na França entra em seu ápice durante a festa nacional francesa.  
 
A festa nacional francesa terá em julho próximo ritmos e cores brasileiros, com um grande 
concerto na Praça da Bastilha, a iluminação da Torre Eiffel em verde e amarelo e a Ópera de Paris 
entregue aos músicos brasileiros, informaram os organizadores de "Brasil, Brasiles", o ano de 
Brasil na França.  
 
Em um encontro com a imprensa na embaixada de Brasil em Paris, o francês Jean Gautier e o 
brasileiro André Midani fizeram um balanço dos eventos já organizados e apresentaram os 
preparativos desse momento culminante do ano do Brasil na França, que coincidirá com a visita 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assistirá ao tradicional desfile militar de 14 de julho.  
 
Em 13 de julho à noite, a Praça da Bastilha será cenário dos tradicionais bailes populares 
organizados na véspera da festa nacional francesa, um grande concerto gratuito intitulado "Viva 
Brasil", em que participarão Gilberto Gil, músico e ministro da Cultura, acompanhado de Lenine, 
Seu Jorge, Jorge Bem Jor, Daniela Mercury e Ilê Aiyê, entre outros artistas.  
 
À noite de 14 de julho, a Torre Eiffel e os tradicionais fogos de artifício adotarão as cores do 
Brasil, enquanto a Ópera de Paris abrirá as portas do palácio Garnier para a música brasileira. 
Mônica Salmaso e a diva da samba Elza Soares figuram entre os artistas que atuarão no 
prestigioso cenário.  
 
O Ano do Brasil na França, lançado em março passado e que continuará até dezembro, já superou 
todas as expectativas de sucesso, e seu programa oficial foi desdobrado em numerosas iniciativas 
musicais e intelectuais organizadas por cidades e instituições francesas, entre as quais o Centro 
Nacional de Investigações Científicas, assinalou Gautier, presidente da comissão organizadora 
francesa do evento.  
 
Depois do primeiro capítulo de "Brasil, Brasiles", "Raízes de Brasil", dedicado às identidades 
índias, à herança africana, aos tesouros do barroco ou às inspirações da música popular brasileira, 
agora, ao se aproximar o verão, entra em cartaz o segundo capítulo, intitulado "Verdade tropical", 
que predominará, com numerosas manifestações artísticas nas ruas.  
 
"Verdade tropical", destinado a uma aproximação à criatividade musical, à diversidade cultural, ao 
meio ambiente e à cidadania, inclui muitas exposições de arte, mas sobretudo abre as ruas e os 
espaços públicos da França para a música brasileira.  
 
Em toda o país ressoam os ritmos do Brasil: em Toulouse (sul), de 17 a 21 de junho, o Festival 
Rio Louco convida ao Brasil exibindo coisas do Rio São Francisco; os trios elétricos dos carnavais 
brasileiros invadirão a Costa azul em julho e agosto.  
 
Metz (nordeste) dedica seu verão ao Brasil, período durante o qual as manifestações na região 
parisiense são incontáveis. Entre elas, cabe assinalar o concerto do cantor Lenine, acompanhado 
pela Orquestra Nacional d’Ile de France e um coro de crianças brasileiras.  
 
Finalmente, uma iniciativa que André Midani, o coordenador brasileiro de "Brasil, Brasiles", 
considera especialmente importante: o "Espaço Brasil" que abrirá em 25 de junho no "Carreau du 
Temple" parisiense. Este espaço apresentará as distintas regiões do Brasil com todos os seus 
aspectos geográficos, turísticos e patrimoniais.  
 



Durante dois meses, este vasto centro pluridisciplinar será um mostruário de todos os Brasis, com 
concertos, espetáculos teatrais, dança, exposições de arte e artesanato, seminários, projeções de 
filmes e espaços em que o público francês poderá apreciar a variada gastronomia brasileira.  
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