Digital Photographer Brasil • 22 • Julho 2012

Nova seçÃo mensal: crítica • “malho” de fotos na internet: útil ou inútil?
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Dia Mundial da Fotografia será
comemorado com projeto coletivo
Marcos Semola, autor destas charmosíssimas fotos em pinhole, é
executivo de TI e fotógrafo autodidata. Carioca de nascimento e
residência, ele já realizou exposições nacionais e internacionais de
fotos de rua em um estilo característico que batizou de “Street Noir”.
Suas imagens podem ser encontradas na galeria de arte Metara no
Brasil e em Londres e através da Getty Images. Para além disso tudo,
seu entusiasmo pela fotografia em múltiplos suportes e a paixão por
projetos coletivos o levaram a envolver-se em iniciativas fotográficas
de grande escala. As imagens nesta página, produzidas com duas
câmeras construídas em casa – uma delas a partir de uma caixa de
fósforos, a outra com uma lata de sardinhas –, são o resultado de um
projeto autoral originalmente concebido como apoio ao Worldwide
Pinhole Day, realizado no último domingo de abril.
Agora, Marcos está envolvido em outro evento temático com data
definida: o projeto coletivo Mosaico Minuto. Idealizador e coordenador
do projeto, Marcos convida-nos a celebrar o Dia Mundial da Fotografia
em 19 de agosto. Nesse domingo, exatamente às 17:30 (horário de
Brasília), os participantes farão uma foto e a enviarão para formar um
mosaico de imagens na Internet. Basta inscrever sua foto na galeria
do projeto no Flickr até o dia 21 de agosto, terça-feira. No dia anterior
à “clicagem coletiva”, 18 de agosto, Marcos proferirá uma palestra no
Centro Cultural Justiça Federal no Rio de Janeiro. Em 15 de setembro
será aberta uma exposição no próprio Centro com as imagens
inscritas no projeto, as quais também serão reunidas em um livro.
Fiel à filosofia de Marcos resumida no slogan “I Shoot Art”, esse
projeto é totalmente inclusivo e independente de equipamento.
Web: www.s4photo.co.uk/mosaicominuto2012
www.facebook.com/MosaicoMinuto

