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Images Annual Exhibition 2008
www.imagesphotoclub.com
www.fotomuseumdenhaag.nl
www.gemeentemuseum.nl

“Newspaper” and “Just Putney”
Marcos Sêmola, 2008
www.semola.com.br/s4p.html

IMAGES has been in existence in The Hague since 1984, and has a growing and committed membership, despite
the constant change in the expatriate community in the area. Members come from many different countries and
span many ages.
Gember is the café-restaurant serving the adjacent Hague Museum of Photography and GEM museum of
contemporary art. If you like modern design, Gember is the place for you. The interior features furniture by
Richard Hutten, a striking reading table by Job Smeets and light fittings by Babak Afrassiabi and Ralph van
Meygaard. One entire wall accommodates a photo-installation Venice, 7 July 1999 by Hans Eijkelboom.

Marcos Sêmola é Brasileiro, carioca do Rio de Janeiro, 35 anos, Executivo de Tecnologia da Informação,
Engenheiro de Computação e Fotógrafo amador membro da International Images Photoclub Netherlands e da
London Independent Photography Association.
Marcos vem se dedicando diariamente à fotografia desde que se mudou para a capital Inglesa em 2005. Seus
trabalhos convergem para os ramos da fotografia jornalística, publicitária e urbana com incursões pontuais pela
macro-fotografia de natureza viva e retrato, na maioria das vezes expostas em preto e branco, sua preferência. É
ainda fotógrafo licenciado da Getty Images, o maior banco de imagens comerciais do mundo, além de se envolver
em atividades voluntárias e projetos multidisciplinares. Vive atualmente na Holanda com esposa e filho, depois de
viver em Londres por quase três anos, o que fez com que a Europa em geral, e a Inglaterra em particular, se
tornassem suas maiores fontes de inspiração.
Marcos Sêmola mantém ainda um portfólio online onde é possível conhecer um pouco mais sobre seu estilo e seus
projetos. Uma coletânea de trinta e cinco trabalhos pode ser acessada através do endereço www.s4photo.co.uk,
assim como muitos outros ensaios fotográficos arquivados no repositório dinâmico acessível através do endereço
www.semola.com.br/s4p.html.
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