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Dalam dunia fotografi dikenal berbagai teknik dalam pengambilan gambar. Salah satunya dalah
teknik fotografi berdasar prioritas kecepatan. Persoalan kecepatan inilah yang coba dipotret dalam
pameran fotografi yang dipersembahkan oleh calon angkatan 18 unit kegiatan mahasiswa (ukm)
Unit Fotografi (UFO) UGM. Pameran bertajuk â€œSpeed Priorityâ€ ini digelar selama satu minggu,
9-15 April 2011 di Ruang 1 Sidang Gelanggang Mahasiswa UGM.
Dengan prioritas kecepatan para fotografer UFO mencoba menyuguhkan karya yang menampilkan
efek objek terlihat bergerak lambat, membeku, atau latar belakang foto terlihat bergerak. Terdapat
30 karya dari 29 fotografer disuguhkan dalam perpaduan teknik fotografi seperti distorsi, freeze,
grain, kalibrasi, motion, dan satuarsi.
Sebuah karya menampilkan foto gangsing, sebuah alat permainan tradisional, yang bergerak
memperlihatkan kemampuan kamera untuk membuat objek bergerak lambat. Foto sepasang kekasih
yang sedang asik bersepeda menunjukkan kemampuan kamera membuat latar belakang objek foto
terlihat bergerak. Sementara foto seorang lelaki yang melompat menunjukkan bagaimana kamera
bisa membuat objek membeku. Karya-karya lainnya juga tak kalah menarik dalam menyuguhkan foto
berdasar prioritas kecepatan
Ketua UKM UFO UGM, Partigor Daud PS mengatakan pameran kali ini merupakan pameran pra
pelantikan bagi anggota baru, angkatan 18. Pameran pra pelantikan merupakan salah satu proses
yang harus dilalui anggota baru menuju jenjang pelantikan sebagai anggota UFO. â€œAjang ini
menjadi sarana penerapan pengaplikasian ilmu yang telah diberikan. Sebelumnya calon anggota
UFO telah diberi pendidikan dasar dan lanjutan selama enam bulan,â€ jelasnya.
Ditambahkan Partigor, selain sebagai sarana pengaplikasian ilmu, pameran kali ini juga ditujukan
untuk mengukur kemampuan teknis calon anggota baru. Sejauh mana kemampuan teknis calon
anggota baru bisa dilihat dari karya-karya yang ditampilkan.
Unit fotografi UGM merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di bidang seni yang berdiri pada
31 Maret 1991. Unit ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam bidang
fotografi. (Humas UGM/Ika)
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Mahasiswa Arkeologi Memamerkan "Wajah Muria"
UFO-DPKM Gelar Pameran Fotografi KKN-PPM UGM
Mahasiswa PKP UGM Gelar Pagelaran Kapindho
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KKN PPM-UGM Unit 27 Gelar Pameran Batik dan Fotografi

