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0 Espaço Cultural CPFL abriu suas portas para a comunidade, desenvolvendo um projeto que 
visou entender o século XX e organizar os paradigmas para o novo século.

Mais de 23 mil pessoas passaram por aqui em 2003 e nos convenceram de que estávamos no 
caminho certo e deveriamos focar toda nossa atenção nos problemas do mundo 
contemporâneo.

Nossa alegria foi vencer a geografia e distribuir esse conteúdo maravilhoso para todo o país 
através da programação da TV Cultura.

Em 2004 a nossa agenda está repleta de atividades que, sempre junto com um público 
diversificado, trazem visões das diversas áreas do conhecimento, da Psicanálise à Sociologia, 
da Música ao Cinema, da Filosofia à Economia.

Reservamos, no entanto, espaço para, através de parcerias, proporcionar um relacionamento 
que possa contemplar a diversidade das idéias e olhares para este nosso mundo tão complexo 
e repleto de oportunidades.

Eis que, mais uma vez, fazemos parte da Semana Francesa. Estamos satisfeitos por poder 
contribuir com a Aliança Francesa e oferecer à comunidade campineira a sensibilidade e a 
poesia das películas do fotógrafo Andrelou Vallarelli, com a mostra “Les gens de Paris”.

Com essa iniciativa, queremos fazer com que nossa comunicação ilumine pessoas e valores. 
Essa é a nossa “melhor energia”.

Wilson Ferreira Jr.
Presidente da CPFL Energia



Quando terminamos de ver as cem fotos de Andrelou Vallarelli sobre Paris - que são só a 
décima parte do que ele trouxe da capital francesa - nasceu a idéia de uma mostra intitulada 
Les gens de Paris. O seu olhar captou essas cenas que passam despercebidas para os que não 
sabem observar o que o cotidiano tem de insólito e de duradouro

A autenticidade de suas fotografias é o perfeito antídoto contra os clichês. Com ele, até a torre 
Eiffel parece escapar das representações das lojas de souvenirs.

A clareza da proposta fotográfica permitiu a associação quase natural com o poema Le pont 
Mirabeau.

0 poema de Guillaume Apollinaire exprime em belo francês a Paris eterna: 
Sous le Pont Mirabeau coule Ia Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu’U m’en souvienne.

Estas palavras são como as fotografias de Andrelou Vallarelli. São tão justas que gostaríamos 
de tê-las inventado.

Marc Boisson
Diretor da Aliança Francesa de Campinas



Andrelou Vallarelli

Utilizando a luz natural, evitando recursos como flash ou filtros, Andrelou Vallarelli produz 
fotos com devoção de profissional. Não estudou formalmente fotografia. Cursou técnicas da 
arte de fotografar desde 1991. A partir de 94, inicia a exibição de seus trabalhos, não somente 
em mostras, mas também em publicações e até a participação em concursos fotográficos.

Natural de Sorocaba, graduado pela Unicamp com especialização em Dermatologia, sua 
atividade fotográfica também é utilizada como suporte de casos em suas participações em 
Seminários e Congressos, o que lhe rendeu premiação, 2? e 32 lugares no Concurso de Fotos 
Sporonox-1996, com publicação na Revista Derma News. Atualmente, cursa doutorado na 
Unicamp.

Andrelou Fralete Ayres Vallarelli reside em Campinas desde 83 e, aos 40 anos, faz da fotografia 
parte de sua vida. Teve publicada foto de sua autoria, do show do Gilberto Gil, na revista 
Talento’s Click - a fotografia em foco. Em 99, recebeu o Menção Honrosa no 22 Salão de 
Fotografia Cromo-Núcleo de Fotografia, de Campinas. Esse catálogo expõe seu olhar pela 
Cidade Luz. A mostra foi organizada sob essa perspectiva: o encontro - desses como os que 
ocorrem no dia-a-dia da cidade grande, tão jovem, tão antiga, eterna na memória de sua gente.
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A PONTE MlRABEAULe PONT MlRABEAU

Sob a ponte Mirabeau desliza o Sena 
E os nossos amores 
É bom lembrar, vale a pena,
Que a alegria sucede aos dissabores

A noite vem passo a passo 
Os dias se vão eu não passo

As mãos nas mãos estamos face a face 
Enquanto passa 
Sob a ponte de nossos braços 
A onda lenta de um eterno cansaço

A noite vem passo a passo 
Os dias se vão eu não passo

O amor se vai como esta água barrenta 
O amor se vai 
Como a vida é lenta 
E como a esperança é violenta

A noite vem passo a passo 
Os dias se vão eu não passo

Fassam-se os dias passam-se as semanas
Nada do que passou
volta de novo à cena
Sob a ponte Mirabeau desliza o Sena

A noite vem passo a passo 
Os dias se vão eu não passo

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine.

Vienne la nuit sonne 1'heure 
Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne 1'heure 
Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme 1'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne 1'heure 
Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne 1'heure 
Les jours s'en vont je demeure

Tradução de José Ribamar Ferreira GullarGuillaume Apollinaire



Alliance Française
Presidente da Alliance Française
Milton Ciccone

Ficha Técnica

As fotos foram realizadas entre dezembro e janeiro de 1998 e maio de 2000.
Cônsul-Geral da França em São Paulo 
Jean-Marc Laforêt1. Equipamento fotográfico:

• Câmera reflexa LEICA R 6.2.
Lente LEITZ SUMMICRON - R 1:2/50.

Cônsul Honorário da França em Campinas 
José Luiz Guazzelli

Diretor da Alliance Française 
Marc Boisson• Câmera reflexa NIKON FM10.

Lentes Micro - NIKKOR 55mm 1:3.5 e 135mm 1: 2.8.

2. Película negativa em preto e branco, ISO 400/27° - Tri-X Kodak.

3. A revelação das películas e a ampliação em papel fotográfico foram feitas em laboratório próprio.
CPFL Energia
Presidente
Wilson Ferreira Jr.

Vice-Presidente de Distribuição 
Hélio Viana Pereira

Vice-Presidente de Gestão de Energia

Paulo Cezar Coelho Tavares
Vice-Presidente de Geração 
Miguel Normando Abdalla Saad

Vice-Presidente de Estratégia e Regulação 
Reni Antonio da Silva

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 
José Antonio de Almeida Filippo

Produção Editorial e Executiva
Diretoria de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais 
GAD’Design

Espaço Cultural CPFL
Diretoria de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais
Augusto Rodrigues
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