Concurs Mensual 2019
TEMES

LLIURAMENT FOTOS

VEREDICTE

Gener

Retrat (monocrom)

7 gener

10 gener

Febrer

2 Colors

4 febrer

7 febrer

Març

Gats

4 març

7 març

Abril

Minimalisme

1 abril

4 abril

Maig

Panoràmiques de Sabadell

6 maig

9 maig

Juny

Paisatge rural

3 juny

6 juny

Juliol

Natura morta

1 juliol

4 juliol

Octubre

Fotografia esportiva

7 octubre

10 octubre

Novembre

Fotografia en clau alta

4 novembre

7 novembre

Notes

2 Colors:

Fotografia de tema lliure en el qual només hi hagi 2 colors (verd i groc,
rosa i blau, etc.). El blanc i el negre només es consideren vàlids com a
fons, però aquest no ha de ser predominant en la imatge. No valen
virats.

Gats:

Ens referim a éssers vius, no a reproduccions o joguines amb l’aspecte
de gats (ni, evidentment, a eines mecàniques...).

Minimalisme

Fotografia l’objectiu de la qual és utilitzar els mínims elements de
composició possibles per transmetre la idea general, el relat o el
simbolisme, de la imatge.

Panoràmiques SBD

Fotografia de caràcter paisatgístic o arquitectònic que abasti un ampli
horitzó visual d’indrets de Sabadell.

Paisatge rural:

Representació d’un entorn natural relacionat amb el camp i les seves
activitats. S’hi admet la presència d’edificacions rurals (masies,
bordes), però sense que constitueixin el motiu principal de la fotografia.

Natura morta:

Fotografia que representa objectes inanimats, generalment extrets de
la vida quotidiana, que poden ser d’origen natural o fets per l’home, i
que estan disposats en un espai determinat amb intenció, o no, de
produir un efecte desitjat a l’espectador.

Fotografia esportiva:

Representació d’un esdeveniment esportiu, individual o col·lectiu de
competició oficial o popular, en instal·lacions a l’aire lliure o cobertes.

Fotografia en clau alta:

Fotografia en la qual predomina una alta lluminositat i els tons clars,
presentant un baix contrast. Si la fotografia és en B/N, només hi haurà
grisos suaus i blancs. Si la fotografia és en color, presentarà tonalitats i
colors molt suaus i esmorteïts.

