


Què és 35/35?

35/35 és una bogeria, un experiment fotogràfic, un repte, un reviure temps passats per a alguns o un 
descobrir noves sensacions per a d’altres, però sigui el que sigui és un joc. Un joc amb la fotografia en què 
no hi haurà guanyadors ni perdedors.

35 dies en 35 mm

Què farem

El dia 01/10/20 s’inicia un període, que acabarà el 04/11/20 (35 dies després), durant el qual us convidem 
a fer FOTOGRAFIA en 35 mm.

Podeu utilitzar qualsevol càmera;  si no en teniu, us animem a comprar-ne una d’un sol ús, i qualsevol 
pel·lícula (color o blanc i negre).

Atreviu-vos-hi, viviu/reviviu sensacions diferents (ni millors ni pitjors) a les que estem acostumats amb 
les nostres càmeres digitals.

Hi ha tema?

Així, doncs, de moment el plantejament és fer fotos en PEL·LÍCULA 35 mm, COLOR o BLANC i NEGRE,  amb 
QUALSEVOL CÀMERA, durant un període de 35 DIES.

I quin és el tema?
Un a l’abast de tothom, significatiu i que ens uneix a tots: EL POBLENOU.

En qualsevol moment i qualsevol faceta: gent, arquitectura, comerç, detalls, vida, denúncia, exaltació...



I ara que?

Porteu el rodet a revelar i escanejar.

Per facilitar aquesta tasca, sense cap tipus d’interès, us expliquem on treballen bé i a bon preu.

https://www.revelab.es/revelado-analogico-barcelona

La tarifa 35mm Color + M scan val 10€ i funciona així:
Portes el rodet (o càmera d’un sol ús a la tenda)
El revelen i l’ escanegen (NO et fan les còpies en paper, això pots fer-ho a posteriori).
Al teu mòbil reps un enllaç de WeTransfer on pots descarregar les teves fotos digitalitzades.
Després passes per la tenda a recollir el negatiu.

Evidentment podeu fer-ho on vulgueu, insistim: no tenim cap relació amb Revelab

Un cop fet això: teniu fins al 30/11/20 per triar CINC fotos i enviar-les a 35en35@gmail.com

IMPORTANT:
Podeu enviar entre 1 i 5 fotos, però recordeu:  màxim 5.
A les fotos ha d’aparèixer el tema del 35/35: El Poblenou.

Què farem amb les fotos rebudes?

A partir de l’ 01/12/20, cada dia es publicarà al fòrum l’obra d’un autor. Així dia a dia fins ha exhaurir la 
llista de participants. 

Publicarem un llibre/àlbum en PDF amb ell recull de les imatges.

Un cop publicats tots els autors, si hi ha hagut participació i si la junta ho creu oportú i viable, al web del 
Fotoclub s’obrirà una “Galeria 35/35” on es mostraran les fotos del projecte.

L’organització del 35/35 cedirà les imatges a la comissió d’exposicions per si creu convenient muntar una 
exposició amb el material recollit.

I potser...

Esperem la vostra  participació, i si voleu compartir l’experiència 35/35 amb algú altre no dubteu a fer-ho. 
La participació és oberta a tothom (sigui o no soci del Fotoclub).

No cal inscripció.

A la pàgina següent  teniu un calendari visual resum dels terminis.

Acabem

https://www.revelab.es/revelado-analogico-barcelona
mailto:35en35@gmail.com


Calendari

GRÀCIES.

Salut i fotos!


