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Press Release 
 

Flagrantes urbanos nas fotos de Marcos Semola, no Oi Futuro 
 

Abertura 12 de maio – 19h 

Visitação de 13 de maio a 21 de junho 

Curadoria de Pedro Agilson 
 

O Oi Futuro apresenta, a partir do dia 13 de maio, a projeção de fotos Transitivo Direto – pessoas e 
momentos passageiros, de Marcos Semola, reunindo 62 fotos, em preto e branco, em sua maioria 
feitas em ruas na Europa.  

 

Carioca, Marcos começou a fotografar com mais regularidade a partir de 2005, quando foi morar em 
Londres. Seus trabalhos convergem para o ramo da publicidade e do jornalismo, com fotos expostas no 
Brasil, EUA e Europa. De volta ao Rio, o fotógrafo participa de diversos projetos na área de fotografia. 

 

“Transitivo Direto baseia-se na captura de pessoas e ações passageiras. Ao observarmos as 
fotografias, a primeira coisa que nos vem a cabeça, porém, é a definição gramatical da expressão do 
título: são verbos que indicam que o sujeito pratica a ação, sofrida por outro elemento, denominado 
objeto direto”, explica a designer Vivian Faingold.  
 
Os registros de Marcos Semola apresentam momentos únicos que mexem com todos os sentidos. 
Momentos que fazem lembrar ações já vistas, vividas ou imaginadas; puxam pela nossa memória e 
trazem recortes com histórias e cenas que observamos e que fazem parte do cotidiano das pessoas. 
 
Para Vivian, a imagens de Marcos “são registros de pura ação do fotógrafo ao capturar o cotidiano das 
cidades onde morou. Ele consegue descobrir e eternizar momentos que jamais veremos acontecer 
novamente. Ao viajarmos com ele, através de sua exclusiva maneira de observar e apreciar todas as 
cenas que são apresentadas nesta série, temos a oportunidade de ir além das imagens congeladas. 
Celebramos a vida, as múltiplas e infinitas vidas que aqui são apresentadas”. 
 
Com curadoria de Pedro Agilson, a expofoto Transitivo Direto – pessoas e momentos passageiros 
também poderá ser vista na Galeria Virtual no site do Oi Futuro, no endereço: 
www.oifuturo.org.br/expofoto 

 

MARCOS SEMOLA 
Marcos Semola é Executivo de TI como Business System Manager LA da Shell International, vice-
presidente da ISACA RJ, CISM, MBA em Tecnologia Aplicada, professor da FGV com especialização 
em Negociação e Estratégia pela LSE London School. Engenheiro de computação, é autor de livros 
sobre gestão de riscos da informação, governança e inteligência competitiva. Também trabalha como 
fotógrafo Getty Images com trabalhos publicados no Brasil, Estados Unidos, Israel, Bulgária, França, 
Inglaterra e Holanda.  
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Serviço 

Transitivo Direto – pessoas e momentos passageiros, de Marcos Semola  

Curadoria: Pedro Agilson 

Projeção de fotos 

Abertura 12 de maio – 19h 

Visitação de 13 de maio a 21 de junho 

Oi Futuro - Rua Dois de Dezembro 63 – Flamengo – Nível 8 

Tel.: 3131-3060  

De terça a domingo, de 11h às 20h 

Entrada franca/Classificação etária: Livre 

 
 
Rio de Janeiro, Maio de 2009 
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“Transitivo Direto” 
pessoas e momentos passageiros 

O título se baseia no modo direto com que o fotógrafo aborda e captura os personagens, seus 
comportamentos e expressões, além de ser tratar de momentos legitimamente passageiros, transitórios, 
que possivelmente nunca mais se repetirão. 

 
Marcos Semola 
marcos@semola.com.br 
www.s4photo.co.uk 
+55 21 88042000 
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