
PRESS RELEASE 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: 
Título: Laércio de Franca, o som que eu vi.  
Local: Casa da Cultura e do Artista Francano Abdias do Nascimento - Sala Pinacoteca

Rua Oscar Brasilino Santos, 1531 - Franca-SP
Abertura: 06 de outubro de 2016

19h - Cerimonial de abertura na Casa da Cultura - Entrada gratuita 
21h - Jam Session de celebração - Quinta Jazz - Pub Zé Brasil - Av Dr Ismael Alonso Y Alonso,830  
          Couvert artístico e consumação de acordo com o cardápio da casa. 
          Reservas de mesas pelo tel. 16.3025.1448

Visitação: 07 de outubro a 11 de novembro de 2016 - Horário comercial - Entrada gratuita

Esta é a primeira exposição do fotógrafo Delzio Marques. É resultado de um recorte em seu rico acervo de 
fotografia de música e espetáculos, e foca o maestro Laércio de Franca, a quem Delzio Marques teve a 
satisfação de fotografar pela primeira vez em 2002, quando o maestro se encontrava em estúdio, gravando o CD que lançou naquele ano. Pela 
admiração, voltou a fotografá-lo por inúmeras outras vezes ao longo destes 14 anos.
A exposição, focada no músico e não em sua vida pessoal, será dividida em dois blocos conceituais: um histórico, com fotografias retratando 
sua interação com diferentes músicos em diversas apresentações; um expressivo, que conterá fotografias que mostram toda a sua 
expressividade ao tocar seu  principal instrumento, que é o trompete. Como consequência, a exposição será uma homenagem, do fotógrafo, ao 
grande músico octogenário, através de um recorte temporal e emocional, estabelecido pelas suas lentes. 

IDENTIFICAÇÃO DO FOTÓGRAFO: 
Nome: Delzio Marques Soares 
Endereço: Rua Padres Agostinianos 1895 – Jardim Bueno - Franca - SP - Cep 14401-380
Telefones: 16.3727.4071 (fixo) – 16.99999.8719 (Cel CTBC) – 16.99216.0217 (Cel TIM-WhatsApp)
E-mail: delzio_marques@uol.com.br / delziomarques@delziomarques.com.br  
www.delziomarques.com.br 

Fotografando música por mais de 15 anos, de forma autoral e raramente como serviço, Delzio Marques 
coleciona  imagens que considera reveladoras de sons e personalidades musicais, resultado da fotografia que 
faz em todos os shows a que assiste. Fotografou artistas locais, nacionais e até internacionais. Astros ou 
ilustres conhecidos de uma cena indie. Em salas de concerto, ginásios, estúdios de gravação, praças, bares, 
palcos alternativos, qualquer lugar onde um artista tenha empunhado um instrumento ou soltado a voz.  
Atua como fotografo profissional de casamentos, eventos sociais e família, mantendo o estúdio Delzio Marques 
Fotografia, desde 2007.  
Em agosto/2015 se iniciou na vida acadêmica, tornando-se professor de fotografia, nos cursos de Design e de Moda, na UNIFRAN.


