Marcos Sêmola expõe no Rio
O fotógrafo idealizador do Mosaico Minuto leva seu projeto “Mind your Step” para o Centro Cultural Justiça Federal
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O fotógrafo Marcos Sêmola abre a exposição “Mind your Step” no dia 9 de abril, no Centro Cultural Justiça Federal, no
Rio de Janeiro. A mostra é composta por fotografias de transeuntes tiradas de um mesmo local: a saída de uma estação de
metrô de Londres.
Depois de alguns dias parado no mesmo local, Marcos selecionou 19 imagens em preto e branco. “Meu objetivo foi
capturar personagens cosmopolitas e sua linguagem corporal ao descer as escadas da estação ou simplesmente quando
passavam em frente ao acesso. Ao ver as fotos podemos imaginar para onde estariam indo, com que urgência e propósito.
Um verdadeiro exercício de percepção da linguagem corporal, tempo e espaço”, explica o expositor.
Uma das atrações da exposição é a interação que pode acontecer entre os visitantes e o cenário em que as imagens foram
registradas. Um grande painel com o mesmo fundo das fotografias da exposição foi montado. “Essa interatividade
permite que todos participem do projeto”, diz Marcos sobre a intenção de que o público fotografe e publique nas redes
sociais.

Em paralelo a programação, acontecerá ações educativas em parceria com escolas e ONGS, com a intenção de provocar a
ampliação dos conhecimentos das crianças e adolescentes pela arte. “Gosto de observar as reações das crianças diante de
uma obra. Elas possuem um mundo particular e com certeza o olhar delas é totalmente diferente dos adultos”, completa
Marcos.
Sobre Marcos Sêmola
Idealizador e coordenador do projeto coletivo Mosaico Minuto, que celebra o Dia Mundial da Fotografia em 19 de agosto,
Marcos vem se dedicando regularmente à fotografia desde que se mudou para Londres, em 2005. Com exposições no
Brasil e no exterior e livros publicados, seus trabalhos convergem para a fotografia de rua ou street photography, com
incursões pontuais em outros domínios, na maioria das vezes expostas em preto e branco, seja em filme ou digital. Seus
trabalhos podem ser encontrados no Brasil na galeria de arte Metara em Ipanema – RJ, na França, Inglaterra, Holanda e
em mais doze países.

A exposição segue até o dia 19 de maio. No dia 7 de maio acontecem duas visitas orientadas, uma às 15h e outras às 18h.
Mais informações acesse a fanpage do fotógrafo, ou a galeria virtual.
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