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Digitalizar
Negativos
O Casa de Ideias traz uma
atividade para recordar, buscando
filmes negativos em casa com o
objetivo de transformá-los em
positivos por meio de programas
de celular.

Sobre
O filme negativo foi inventado em 1835,
pelo inglês Henry Fox Talbot, a partir de um
experimento feito com papel e que permitia
a cópia por contato.

Mais tarde, em 1839, foi inventada a
Calotipia.
Este
processo
fotográfico utilizava papel sensibilizado com
nitrato de prata e ácido gálico que, após
exposto à luz, capturava a imagem e a fixava
com hiposulfito.

Os filmes fotográficos negativos, ou simplesmente
“negativos”, são películas com fotografias em
negativo, e isso significa que as cores desta foto
estão invertidas. Quando muda para “positivo”, as
cores originais são reveladas.
Essa mudança ocorre devido ao processo de
revelação do positivo, semelhante ao processo do
negativo. A fotografia positiva fica completamente
invertida em relação ao negativo, pois a luz
sensibilizará no papel as áreas que não foram
sensibilizadas, ou seja, as áreas escuras ficarão
claras e vice-versa.

Digitalize negativos
Materiais necessários:
• Filmes negativos revelados;
• Mesa de Luz (ou outra fonte de
luz, por exemplo: uma tela de
notebook branca);
• Celular com câmera;
• Sugestões de aplicativos
gratuitos para android para
realização da digitalização: Film
Lab; Photo Negative Scanner,
entre outros disponíveis.

Produção:
• Com a mesa de luz ligada, ou uma
tela de luz branca, coloque o
negativo sobre ela;
• Abra o aplicativo e siga os
comandos para fotografar os
filmes negativos.
• Após
o
processamento,
a
fotografia sairá positiva, ou seja,
com as cores reais da imagem.
Salve-as para suas recordações.
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