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ArkadaĢlar merhaba,
Hepimiz üniversiteye belli amaç için geldik.
Okumamız ve bitirmemiz gereken bölümlerimiz var.
Fakat bu sıkıcı olan derslerimizde ufak bir soluk
almak için kendimizi UFAT Standında bulmuĢtuk.
Farklı görüĢ ve kiĢilerin bir arada toplanmasının
sebebi vardı, o da fotoğrafa duyduğumuz ilgiden
gelmekteydi.
UFAT’a geldiğinizde ilk olarak 3 haftalık
teorik eğitim sizleri bekliyor olacak. Bu eğitimler
esnasında teorik olarak gördüklerimizi pekiĢtirmek
amaçlı hafta sonları gezilerimiz olacaktır. Teorik
eğitim dıĢında çarĢamba günleri yapacağımız söyleĢi
ve fotoğraf sunumlarıyla birlikte fotoğraf bakma ve
araĢtırma imkanı olacaktır. Daha sonra karanlık oda
büyüsünü tadacaksınız. 3 hafta süren bu karanlık oda
dersleriyle karanlık odanın püf noktalarını öğrenirken
aynı zamanda bu büyünün etkisi altında kalacaksınız.
Bunların dıĢında dönem sonunda yapacağımız
en büyük gezimiz farklı Ģehirde farklı yerler görmek
ve fotoğraflamak için sizleri bekliyor olacak.
Ayrıca UFAT Fotoğraf Günleri'nde sanatçılarla
yapacağımız
söyleĢiler
ve
bununla
birlikte
gezebileceğimiz sergiler sayesinde fotoğrafa bir adım
daha atmıĢ olacaksınız.
Bütün
bunlar,
tatmak
ve
bırakmak
istemeyeceğiniz bir uğraĢ haline geleceğine eminim.
Fotoğraf çekmeye, bakmaya, araĢtırmaya,
öğrenmeye, tutku ile bağlanmak isteyen kısacası
hayatında bir yerlerde fotoğraf olan arkadaĢlara
kapımız daima açıktır.
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TEORĠK EĞĠTĠMLER


TanıĢma Toplantısı
14.10.2015 13.15
21.10.2015 15.00



Makine Ekipmanları ve Çekim
Teknikleri
20.10.2015 12.00-13.00
22.10.2015 17.00-18.00



IĢık ve Renk
27.10.2015 12.00-13.00
29.10.2015 17.00-18.00



Kompozisyon
17.11.2015 12.00-13.00
19.11.2015 17.00-18.00



Karanlık Oda Tanıtımı ve Film
Yıkama
24.11.2015 12.00-13.00
26.10.2015 17.00-18.00



Baskı
01.12.2015 12.00-13.00
03.12.2015 17.00-18.00



Ġleri Baskı Teknikleri
07.12.2015 12.00-13.00
09.11.2015 17.00-18.00

“Joseph Nicepore Niepce tarafından çekilmiĢ tarihteki ilk fotoğraf”

Joseph Nicéphore Niepce,
(d. 7 Mart 1765 – ö. 5 Temmuz 1833) Fransız
mucit. 1826 yılında, tarihteki ilk fotoğrafı
çekmiĢtir. Niepce karakutu kullanarak görüntüyü
kurĢun-kalay
alaĢımı
özel
bir
plakaya
düĢürmüĢtür. Bu plaka yuda bitümü denilen ıĢığa
duyarlı bir maddeyle kaplıydı. Biraz bulanık olan
görüntünün oluĢması için 8 saat beklemek
gerekiyordu. 1829'da benzer çalıĢmalar yapan
Louis-Jacques-Mande Daguerre'la ortaklık kurar.
Niepce, çalıĢmaları bir yönteme dönüĢemeden
vefat eder.1835 yılına gelindiğinde, bir gün
Daguerre ıĢıklanmıĢ bir levhayı içinde
kimyasalların bulunduğu bir kaba yanlıĢlıkla
koyar. Birkaç gün sonra levhayı fark ettiğinde,
elde ettiği sonuçtan kendi adını vereceği yöntemi
bulur. "Daguerrotype" adını verdiği bu buluĢ,
1938'de
Fransız
Bilimler
Akademisi'nce
resmileĢtirilir. Bu geliĢme, halk arasında ilgi
uyanmasına ve fotoğrafın yaygınlaĢmasına yarar.

