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Fotografias e design em exposições
0 Santander Cultural lança, também na quinta, às 19h, 

“Design’20 - Formas do Olhar", que mostra o design como 
fator presente no cotidiano das pessoas e a pluralidade da 
produção dos 20 anos do GAD’ Design. A exposição apresen- 
ta a história da maior agência de design do país. a GAD’De- 

| sign. e os 50 anos da atividade no Brasil. Sob curadoria de 
João de Souza Leite, o espaço físico do Átrio foi reprojetado 
arquitetonicamente para abrigar painéis com textos, ima
gens e desenhos de 20 processos desenvolvidos pela GAD.

1 No Margs (Praça da Alfândega, s/n9), terça, 15. às 19h, 
abre a mostra “Le gens de Paris”, de Andrelou Vallarelli, co- 
m 66 imagens registradas em três de suas viagens a Paris. 
Ele captou gestos, pequenos acontecimentos c atitudes que 

| evocam um certa nostalgia das ruas parisienses. Visitações 
iPH até 31 de abril, de terças a domingos, das lOh às 19h.

Também nesta terça, às 19h30min, será inaugurada “Ar- 
U quipélago” com trabalhos dos fotógrafos Denise Helfenstein, 

HH Bárbara Aguiar e Gustavo Diehl. São 50 registros, em preto 
|Hb e branco, das casas ribeirinhas das Ilhas do Pavão, Mauá, 
111 Grande dos Marinheiros e Pintada, na Galeria dos Arcos do 

Gasômetro (João Goulart. 551). Visitação até l9 de maio.
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Fotos, na Usina, de Gustavo Diehl Projetos de design com a assinatura da GADVesign
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Mostra traz imagens de Parisv

rem apresentados em congressos. 
No ano de 1998 Vallarelli venceu o 
l2 Salão de Fotografia Cromo-Núcleo 
de Campinas, mas também já foi 
premiado em vários concursos.

A exposição faz parte da Jornada 
da Francofonia, evento organizado 
pela Aliança Francesa de Porto Ale
gre que celebra o dia mundial da lín
gua, comemorado em 20 de março. 
Além da mostra fotográfica, concur
sos de textos e até uma maratona de 
escrita em francês via Internet cele
bram a data. Detalhes da Jornada 
da Francofonia podem ser obtidos 

endereço www.afpoa.com.br. A 
visitação à mostra pode ser feita até 
o dia 31 de abril, de terças-feiras a 
domingos, das lOh às 19h e tem en
trada franca. Informações sobre ex
posições e atividades realizadas no 
Margs podem ser obtidas no site do 
Museu, o www.margs.org.br.

Abre hoje, às 19h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Mala- 
goli, o Margs Praça da Alfândega, 
s/n2), a mostra de fotografia “Les 
Gens de Paris” do brasileiro Andre- 
lou Vallarelli. 0 artista apresenta 66 
imagens registradas em três de suas 
viagens a Paris, na França, em que 
captou gestos, pequenos aconteci
mentos e atitudes que trazem certa 
nostalgia das ruas parisienses de 
antigamente. Vallarelli nasceu em 
Sorocaba, interior de São Paulo, for
mou-se em Medicina e é um apaixo
nado por fotografia. Começou a ex
perimentar a técnica fotográfica a 
partir de 1991 e seus trabalhos vêm 
sendo apresentados em mostras e 
publicaçõe desde o ano de 1994.

0 artista trabalha as fotos utili
zando apenas a luz natural. Aliando 
a medicina, ele também registra em 
fotografiaas casos clínicos para se-
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