Press Release

Exposição do coletivo “Mosaico Minuto 2011” no CCJF
O CCJF vai exibir a produção fotográfica do projeto coletivo e virtual Mosaico Minuto 2011 em que
fotógrafos de todo mundo clicam no mesmo minuto em sincronismo e formam um mosaico de imagens
em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia, dia 19/08 as 17:30 gmt-3. Tudo o que é produzido se
transforma em livro, hotsite e exposição ao público. O projeto foi idealizado e pelo terceiro ano
consecutivo é coordenado pelo fotógrafo Marcos Sêmola que já planeja a edição 2012 também no CCJF.
A exposição tem produção Vivian Faingold.

O projeto Mosaico Minuto (D:H:M)

Projeto coletivo virtual de fotografia em que fotógrafos do mundo todo (simpatizantes, amadores e
profissionais) clicam no mesmo minuto em sincronismo e formam um mosaico de imagens em
homenagem ao Dia Mundial da Fotografia, dia 19/08 as 17:30 gmt-3.
Seu propósito é legítimo e visa exclusivamente a divulgação da arte fotográfica através de uma
abordagem prática inclusiva que independe de nacionalidade, cor, raça, sexo, religião, idade, cultura,
formação, localização geográfica e nem mesmo o grau de domínio da técnica e o equipamento utilizado.
O importante é praticar o clique em sinergia com centenas de outros fotógrafos no mesmo minuto e
assim não só mostrar a diversidade de olhares e condições fotográficas, mas especialmente celebrar o dia
mundial que marca a arte da fotografia.
Este é o terceiro ano do projeto idealizado e coordenado pelo fotógrafo Marcos Sêmola. Ano após ano o
projeto vem ganhando mais adeptos e em 2012 tem a ambiciona meta de contar com mil fotógrafos de
diversas partes do planeta. Como resultado, o projeto produz um hotsite na Internet comumente em uma
variação do endereço www.s4photo.co.uk/mosaicominuto2012, um livro virtual que fica disponível e
pode ser encomendado sob demanda para impressão na editora Blurb e mais recentemente, uma
exposição no espaço virtual do CCJF, Centro Cultural da Justiça Federal. Teremos este ano, portanto, uma
exposição do material produzido em 2011 no CCJF entre os dias 22 de Maio a 22 de Julho à Av. Rio Branco
241, Centro, RJ. Palestra sobre o projeto também no CCJF no dia 18 de agosto as 15h, dia que antecede o
dia D, Dia Mundial da Fotografia, e finalmente a exposição do material do ano também exposto no CCJF
entre 15 de setembro a 20 de outubro de 2012.
Para participar é fácil. Basta acusar interesse na fanpage do projeto no Facebook endereço
www.facebook.com/mosaicominuto e lá mesmo seguir as orientações para se habilitar a submeter a foto
depois do dia 19 de agosto. Com isso, você participe, apoia a divulgação e o desenvolvimento da arte
fotográfica e torna o projeto ainda mais rico e plural. Participe!
Hotsite do projeto: www.s4photo.co.uk/mosaicominuto2012

Marcos Sêmola
Marcos Semola é brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1972, profissional de tecnologia da informação,
fotógrafo membro da ABAF, da London Independent Photography e da Getty Images. Autodidata, é
dedicado principalmente à street photography, reportagem e publicidade seja filme ou digital. Além de
exposições nacionais e internacionais, seu trabalho pode ser encontrado na galeria Metara no Brasil e em
mais doze países, além de seu portfolio online www.s4photo.co.uk. Marcos é também o idealizador e
coordenador do projeto coletivo Mosaico Minuto que celebra o Dia Mundial da Fotografia no dia 19 de
Agosto.

