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NOTÍCIAS ESPORTES DIVERSÃO EDUCAÇÃO VÍDEOS TODOS OS
SITES

Diversão  / Exposição

Exposição mostra a Torre Eiffel segundo a ótica de
um fotógrafo pernambucano

A exposição “Reflexões Parisiense – Opus 5” é do fotógrafo Marcus
Brandão, radicado em Paris há mais de 20 anos

Da Redação do pe360graus.com

A Aliança Francesa do Derby recebe, a partir das 19h desta quinta-
feira (19), a exposição “Reflexões Parisiense – Opus 5”, do fotografo
pernambucano radicado em Paris há mais de 20 anos, Marcus
Brandão.

O trabalho é formado por 15 fotos, com dimensão 40cm x 60cm. As
fotos não são apenas fotos de um instantâneo, mas a forma que o
fotógrafo enxerga a Torre Eiffel. A exposição permanece na Aliança
Derby durante um mês, depois será levada para a unidade de Boa
Viagem. A partir daí, tem início a mostra itinerante por todas as
Alianças Francesas do Brasil.

SERVIÇOS
Evento: Reflexões Parisienses – Opus 5
Local: Aliança Francesa do Recife / Unidade Derby
Endereço: Rua Amaro Bezerra, 466 – Derby/Recife/PE
Data: 19/08/2010 (quinta-feira)
Horário: 19h
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