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Üniversitemize hoş geldin,
Hayatında geçireceğin en güzel yıllar seni bekliyor.
Bu yıllarını derslerinin yanında başka alanlarda
kendini geliştirip yeni şeyler üretmek için
değerlendirebilirsin. Burada devreye UFAT giriyor.
Biz UFAT olarak senin yeni geldiğin ve alışma
sürecinde olduğun bu yabancı şehirde hem fotoğraf
üretiminde bulunmana yardımcı olmayı hem de
kendini evinde hissedebileceğin bir ortam
sağlamayı amaçlıyoruz. Senden beklediğimiz tek
şey fotoğrafa olan ilgin. Üretim aşamasına geçmek
için teorik, photoshop ve karanlık oda
eğitimlerimizle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Teorik
derslerimiz sonrasında hafta sonları Bursa’yı
tanıman ve dersleri pratiğe dökmen için şehir
içerisinde çeşitli geziler düzenliyoruz. Teorik
eğitimlerin yanında vizyon geliştirmek adına
fotoğrafçı sunumları yapıyoruz. İlk dönemi yerini
hep beraber belirleyeceğimiz iki günlük şehir dışı
gezisi olan Büyük Gezi ile bitiriyoruz. İkinci
döneme geçtiğimizde karanlık oda eğitimlerimizle
dönemi karşılıyoruz. Nisan ayı geldiğinde UFAT’ın
geleneği haline gelmiş olan UFAT Fotoğraf
Günleri’nin 12.sini düzenleyeceğiz. Bütün bunların
yanında hafta içi her gün UFAT odada olacağız seni
de hem arkadaşlığın hem de fotoğrafa olan ilginle
Bursa’daki evimize bekliyoruz.
Güzel bir sene geçirmek dileğiyle.
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UFAT Oda Haritası

TEORİK EĞİTİMLER


Tanışma Toplantısı
03.10.2017 12.00
05.10.2017 17.00



Makine Ekipmanları ve Çekim
Teknikleri
10.10.2017 12.00-13.30
12.10.2017 17.00-18.30



Işık ve Renk
17.10.2017 12.00-13.30
19.10.2017 17.00-18.30



Kompozisyon
24.10.2017 12.00-13.30
26.10.2017 17.00-18.30



Photoshop Tanııtımı
14.11.2017 12.00-13.30
16.11.2017 17.00-18.30



Photoshop - Camera Raw
21.11.2017 12.00-13.30
23.11.2017 17.00-18.30



Karanlık Oda Eğitimleri
Karanlık Oda eğitimleri ikinci dönem
olup 4 hafta sürecektir.

Not : Öngörülen tarihler sınav haftalarına göre
değişiklik gösterebilir.

“Joseph Nicepore Niepce tarafından çekilmiş tarihteki ilk fotoğraf”

Joseph Nicéphore Niepce,
(d. 7 Mart 1765 – ö. 5 Temmuz 1833) Fransız
mucit. 1826 yılında, tarihteki ilk fotoğrafı
çekmiştir. Niepce karakutu kullanarak görüntüyü
kurşun-kalay
alaşımı
özel
bir
plakaya
düşürmüştür. Bu plaka yuda bitümü denilen ışığa
duyarlı bir maddeyle kaplıydı. Biraz bulanık olan
görüntünün oluşması için 8 saat beklemek
gerekiyordu. 1829'da benzer çalışmalar yapan
Louis-Jacques-Mande Daguerre'la ortaklık kurar.
Niepce, çalışmaları bir yönteme dönüşemeden
vefat eder.1835 yılına gelindiğinde, bir gün
Daguerre ışıklanmış bir levhayı içinde
kimyasalların bulunduğu bir kaba yanlışlıkla
koyar. Birkaç gün sonra levhayı fark ettiğinde, elde
ettiği sonuçtan kendi adını vereceği yöntemi bulur.
"Daguerrotype" adını verdiği bu buluş, 1938'de
Fransız Bilimler Akademisi'nce resmileştirilir. Bu
gelişme, halk arasında ilgi uyanmasına ve
fotoğrafın yaygınlaşmasına yarar.

