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25/02/2010
Exposição Fotográfica "Reflexões parisienses", de Marcus
Brandão
Iniciando suas atividades culturais em 2010, a Aliança Francesa de
Santos apresenta na galeria Renoir a exposição fotográfica
“Reflexões parisienses” de Marcus Brandão, aberta ao público
de 25 de fevereiro a 15 de março de 2010.
O objetivo de Marcus Brandão não era de mostrar todos os pontos
célebres de Paris, estava centralizado em apenas dez dentre eles.
“Observando-os, tive a idéia de associá-los aos planos de seu
ambiente próximo, suscitando minha atenção. Então decidi
apresentá-los em tryptique, termo francês que designa três
elementos reunidos para formar um só. Todos os efeitos foram
realizados na hora da tomada da imagem.”
Os principais pontos turísticos de Paris já foram perpetuados na
fotografia ao longo da História. No entanto, o olhar de Marcus
Brandão revela os pontos célebres de uma forma inusitada:
associando-os aos planos de seu ambiente próximo.
Marcus Brandão é recifense, mas mora há quase
duas décadas na Europa. Durante uma temporada
na Alemanha, encanta-se pela arte fotográfica ao
visitar uma exposição da lendária Escola Bauhaus.
Em Paris, faz diversos cursos de fotografias e
aperfeiçoa sua técnica nos estúdios pin up. Depois de concluir sua
formação na escola Gobelins, torna-se fotógrafo profissional e
atualmente trabalha para algumas das principais revistas
parisienses.

http://www.afsantos.com.br/site/content/atividades/?atividadeId=105
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Exposição: De 25 de fevereiro a 15 de março de 2010
Horários: de 2ª a 5ª das 9h às 12h e das 14h às 21h
6ª e sábado das 9h às 12h e das 14h30 às 18h
Local: Aliança Francesa de Santos
Rua Rio Grande do Norte, 98 - Pompéia
Tel. (13) 3237 2403
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