Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent

INICIATIVA RÈPLIQUES. 10 ANYS DE SOLIDARITAT AMB EL SÀHARA.

La idea és escollir una fotografia feta als campaments entre els anys 1999 i 2004,
aproximadament (any amunt, any avall), on aparegueu vosaltres amb les vostres famílies
sahrauís.
El que es tracta és de repetir aquesta imatge, amb les mateixes persones, i en el mateix
emplaçament per tal de veure com hem canviat tots en aquests deu anys. Nosaltres haurem
envellit i els infants s’hauran fet grans, probablement, n’hi haurà algun més que abans no hi
era, etc…
El missatge que pretenem donar amb aquesta iniciativa és que per temps que passi i per molt
que canviem, la nostra solidaritat amb el poble sahrauí es manté immutable.
L’objectiu final d’aquestes fotos serà la publicació d’una exposició virtual a Internet i un seguit
d’accions 2.0 per a difondre la causa sahrauí a través de la mateixa. També es valorarà la
possibilitat d’imprimir alguna de les imatges per a disposar de l’exposició físicament.
Exemples:

Requisits:
•

Només es poden utilitzar imatges preses als campaments.

•

A la mateixa foto hi han de sortir sahrauís i espanyols junts.

•

S’han de repetir les fotos amb les mateixes persones, amb la mateixa actitud i els
mateixos gestos i, importantíssim, amb els mateixos elements i al mateix lloc.
Excepció: Si ha nascut algun infant fill d’algun membre del grup, aquest es pot
incorporar a la nova fotografia.

•

S’han de fer les fotos des del mateix punt de vista, si pot ser, a una hora similar o
amb condicions de llum similars.

•

Si podem, intentem que la roba sigui el més semblant possible a la que dúiem fa 10
anys… almenys els colors.

•

Les imatges s’han de prendre amb bona resolució.

Consells:
•

Escolliu fotografies que pugueu repetir fàcilment, on no surti ningú a qui no
coneixeu o us resulti difícil de localitzar.

•

Serà més senzill replicar imatges amb dues o tres persones que amb grups molt
grans.

•

Escolliu tres o quatre imatges com a molt. Millor aconseguir dues bones rèpliques
que cinc males fotografies.

•

Emporteu-vos una fotocòpia en color de les imatges originals per tenir-les presents
en el moment de fer la nova instantània.

•

Preneu-vos el vostre temps per “muntar” l’escena original, fixeu-vos en tots els
elements que hi apareixen (el joc del te, una televisió, coixins, pedres, etc...).

•

Feu diferents fotografies per escollir després amb calma la que sigui més semblant.

Calendari i enviament de les imatges:
•

Les rèpliques s’haurien de dur a terme durant els vols xàrter de Setmana Santa que
programen les diferents comunitats autònomes.

•

Recollirem fotografies fins el 15 de maig.

•

Cal enviar dos arxius: la fotografia original i la fotografia rèplica, als correus
cecilia@retinamultimedia.es i luara127@yahoo.es

•

Els arxius s’han d’adjuntar al correu amb qualsevol dels següents formats: .jpg,
.tiff, .png, .psd. Podeu anomenar les fotos de la següent manera (posem que el
fotògraf es diu Maria Vidal): Maria_Vidal_original1.jpg / Maria_Vidal_replica1.jpg

•

Si escanegeu les imatges originals, cal fer-ho amb bona resolució i mínim a 300dpi.

GRÀCIES A TOTHOM PER A PARTICIPAR!!!

