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Fotógrafo capta essência de
Paris
Paris é a cidade do mundo mais visitada por turistas. Seus monumentos e prédios históricos já
foram divulgados e retratados ao extremo, de várias maneiras, e muitos deles chegam ao limite da
superexposição, por mais que sua beleza seja inesgotável. O fotógrafo pernambucano Marcus
Brandão, que vive na Europa há 17 anos, propôs a si mesmo o desafio de procurar uma nova
interpretação sobre alguns dos mais famosos lugares da capital francesa. O resultado é a exposição
Reflexões parisienses nº1, em cartaz de hoje a 29 de agosto na Aliança Francesa.
As fotos de Brandão lembram que em torno de cada monumento existe todo um contexto sócioambiental. Quando uma pessoa visita a Torre Eifel, ela conhece a construção em si, mas também
percebe um conjunto de informações visuais ao seu redor, que inclui desde as árvores das
proximidades até detalhes banais do espaço urbano. Para transmitir essa sensação, ele faz uma
sobreposição de planos obtida por meio da combinação entre imagens refletidas em superfícies de
vidro.
Com esse método, sem precisar de efeitos digitais ou recursos de câmera (como múltipla
exposição), o fotógrafo consegue mostrar simultaneamente, por exemplo, o Arco do Triunfo e as
diferentes texturas das ruas que o circulam, cobertas de asfalto ou pedras antigas. Em outra foto,
ele capta a silhueta da igreja Sácre Coeur e a preenche com as folhagens das árvores do parque que
fica em sua entrada, no bairro de Montmartre.
"Quando você fotografa um relfexo, basta uma pequena mudança na posição da câmera para a
figura se modificar completamente", detalha o artista, que se inspira nas imagens projetadas em
vitrines e vidros de carros nas ruas. Para multiplicar ainda mais os pontos de vista, as obras da
exposição são apresentadas como trípticos, com três fotos para cada ponto turístico, posicionadas
lado a lado.
Brandão evita mostrar figuras humanas, pois prefere se concentrar em referenciais permanentes.
Mostrar uma pessoa, com suas roupas ou seu rosto, resumiria o registro da situação a épocas
específicas demais, quando sua intenção é ser atemporal. "Essas obras poderiam ter sido produzidas
da mesma manesira há décadas atrás, com câmeras digitais ou analógicas, sem praticamente
nenhuma diferença", explica.

Helder Tavares/DP/D.A Press
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24|10|2008 - O conselho de administração da
Jaboatãoprev resolveu nesta sexta-feira não aceitar
a proposta da Prefeitura de Jaboatão dos
Guararapes de parcelar o débito de R$ 3,2 milhões.
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Em Paris, onde vive, Marcus Brandão trabalha como fotógrafo profissional, principalmente com
catálogos, revistas e desfiles de moda ou marcas de perfume. Para diferenciar sua obra artística
desses outros tipos de trabalho, ele criou três assinaturas diferentes, que alterna de acordo com
cada especialidade e cada projeto.
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Serviço
Exposição fotográfica Reflexões parisienses nº1
Quando: Abertura hoje, às 19h.
Em cartaz até 29 de agosto
Onde: Aliança Francesa (Rua Amaro Bezerra, 466, Derby)
Informações: 3222-0918
Confira outras exposições em cartaz no estado
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