El grup de fotografia ja està en marxa
La primera trobada serà el 21 de març 2022 a les 18:00h.
Bons companys i companyes de ruta.
Com de segur coneixereu, iniciem una nova activitat dins del Grup de Muntanyisme dels
Enginyers. Esperem que sigui un nou estímul present en les nostres activitats, rutes i
viatges. Tanmateix, aquest grup serà i farà allò que decidim entre tots. Els promotors tenim
un munt d’idees, però només serà per l’acord i l’interès de la majoria que ho posarem en
marxa. De fa temps, les fotografies han estat presents en les nostres marxes. Les hem fetes
perquè ens agrada “retenir” en els nostres dispositius allò que les nostres retines observen
en directe. Aquestes fotografies, posteriorment, poden tenir usos diversos. Des de l’arxiu
individual i personal, a compartir... També poden passar per processos d’edició i retoc.
Però pensem que, si volem, podem ampliar les opcions i millorar com “robar imatges”.
Aquest és el propòsit i, a més, volem passar-nos-ho bé bo i fent-ho.
El llenguatge fotogràfic és difícil d’abastar. Hi ha un munt de possibilitats i d’aprenentatges
possibles. No es tracta de posseir el millor dispositiu (que també) sinó que, sovint, la
capacitat observadora i el gust estètic de qui prem el botó poden ser decisius per obtenir
una magnífica imatge. Nogensmenys, junt amb els dispositius i la perícia del fotògraf, pot
ser molt positiu conèixer tècniques teòriques que, de segur, milloraran els resultats.
Així és com plantegem la trobada del dilluns 21 de març 2022 a les 18:00 h. L’hem titulada
El mòbil també és una bona eina per a fer fotos. Serà una trobada mixta, presencial (a la
Sala Pompeu Fabra del COEIC) i en línia (via zoom). Constarà de dues parts principals. En la
primera decidirem les activitats a fer, i en la segona n’Àngel Colomer ens farà una
presentació sobre l’ús dels mòbils per fer fotografies. Si us interessa d’assistir-hi, ho podeu
fer a través del següent enllaç l’agenda, atès que la convocatòria és oberta a tota la
comunitat del Col·legi/Associació.
Així mateix, ens agradaria que féssiu les propostes addicionals que millor considereu. Seran
molt benvingudes. La coordinació de l’activitat anirà a càrrec de Jordi Izard i Granados, amb
qui podeu connectar en l’adreça enginyersifotografia@gmail.com

