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Rodar en pel·lícula en un món digital?
Com rodar avui en pel·lícula de cel·luloide de format 9,5mm
DISSABTE 25 DE NOVEMBRE - 18 H – MUSEU DEL CINEMA

L'Entitat "9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic" presenta la seva
activitat al Museu del Cinema. Una aposta argumentada dels motius
que donen impuls a mantenir l'ús del suport fílmic en un món digital així
com també mantenir viva la seva aportació en la història del cinema i
dels aparells per enregistrar imatges al llarg del temps.
L'activitat constarà de tres moments diferenciats:
1. Breu exposició de l'activitat de l'entitat i punts de reflexió a l'entorn
de la importància de preservar l'ús de la pel·lícula en un món digital. El
format 9,5 mm, present encara al segle XXI.
2. Projeccions:
Dues pel·lícules curtes d'edició en format 9,5 mm amb acompanyament
musical al piano a càrrec de Trini Mujal:

The immigrant
Get Out and Get Under (Oh! La belle voiture!)

de Charles Spencer Chaplin (EUA, 1917) 30 minuts
de Hal Roach i amb
Harold Lloyd. (EUA, 1920) 25 minuts
Dos films amateurs en format 9,5 mm
3. Com disposar de material avui i debat final.

Entrada gratuïta
Aforament: limitat. L'assignació de places es farà per estricte ordre
d'arribada. Ho organitza: 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic. Hi
col·labora: Museu del Cinema
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