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O olhar poeta de Marcus Brandão

Seção: Variedades.

Cada cidade maravilhosa tem seu ícone: o Rio de Janeiro
tem o Cristo Redentor, Nova York tem a Estátua da
Liberadade e Paris, a Torre Eiffel. Mais que um cartão
postal, a Torre é o símbolo mágico da França, cujo
resgate poético chega pelas lentes do fotógrafo
pernambucano, radicado em Paris há mais de 20 anos,
Marcus Brandão.

A exposição “Reflexões Parisienses – Opus 5”, a ser
aberta no dia 19 de agosto, na Aliança Francesa do
Derby, reúne 15 fotos, com dimensão de 40cm X 60cm.
Não são apenas fotos de um instantâneo, mas sim a forma
como o fotógrafo vê a Torre, meio pintura, meio foto. A
exposição permanece na Aliança Derby por um mês e
depois chega à Aliança Boa Viagem, iniciando a mostra
itinerante por todas as Alianças Francesas do país.

O trabalho de Brandão revela uma Torre Eiffel em
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contraste com as quatro estações do ano. O colorido das
flores da primavera, a luminosidade do sol do verão, as
folhas douradas levadas ao vento do outono e a névoa
que chega com o inverno, compõem o cenário onde a
Torre se insere. Daí, a diferença entre o trabalho de
Brandão e dos outros fotógrafos: seus cliques destacam-
se pelo uso da técnica tryptique, que permeia entre
aspectos da natureza e a elegância ou mesmo genialidade
arquitetônica dos monumentos.

Natural de Garanhuns, Marcus Brandão decidiu estudar na
Europa em 1991, com apenas 20 anos de idade. Primeiro
residiu na França, por um período de três anos. Depois
mudou-se para a Alemanha, onde morou por quase um
ano. Lá, durante o “Portas Abertas”, evento promovido
pela Escola Bauhaus, em Berlim, Brandão se encantou
pela arte da fotografia e, desde então, não parou mais de
clicar o mundo.

De volta a Paris, com o intuito de aperfeiçoar sua
técnica, ele fez cursos de fotografia nos estúdios Pin Up e
na Escola de Gobelins. De aluno, passa a ser professor
para, posteriormente, tornar-se um fotógrafo
independente e trabalhar para diversas revistas
parisienses.

Nas viagens pelos mais diversos países, tudo é fonte de
inspiração. Curioso e observador como um artista deve
ser, Marcus Brandão encontrou na fotografia a forma mais
explícita e de acordo com seu interior de expor
sentimentos e emoções. É em Paris que este
pernambucano do mundo vive e exerce sua apaixonante
profissão até hoje.

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

Fonte:M&P – PR & Business Promotion
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