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Paris é retratada através de vários
ângulos inusitados

Giuliana Azevedo
 
Em mais uma mostra comemorativa do Ano
da França no Brasil, a Aliança Francesa
apresenta a exposição Reflexões
Parisienses, do fotógrafo brasileiro
Marcus Brandão, na unidade da instituição,
em Icaraí.

Com uma série inédita de 30 imagens, o
artista promove ao público, a oportunidade
de contemplar belas imagens de Paris sob
ângulos inusitados, através das quais
pontos turísticos da Cidade Luz são
captados em contraste com seus arredores.

Para conseguir esse efeito, Marcus Brandão
utiliza alguns artifícios como jogo de
sombras, alternância de planos e disposição
de imagens que se revelam quase como
colagens em um quadro surrealista. No fim,
o que o observador pode perceber, por
meio da retratação fictícia, é uma gama de
cores e belezas reais, reveladoras do
sentimento e emoções do fotógrafo ao
conceber e produzir suas obras.

Marcus Brandão é natural de Recife.
Morando há duas décadas na Europa, se
apaixonou pela fotografia enquanto visitava
uma exposição da Escola Bauhaus, na
Alemanha. Aperfeiçoou suas técnicas nos
estúdios pin-up, durante cursos de
fotografia realizados em Paris.

A Aliança Francesa Niterói fica na Rua
Lopes Trovão, 52, Icaraí, Niterói. Horário
de visitação: de segunda à sexta-feira, das
8 às 21 horas, e aos sábados, das 8 às 12
horas. A exposição, que é gratuita, fica
aberta ao público até o dia 28 de julho.
Informações: 2610-3966.
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