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Pada UAS kali ini, anda diminta membuat:
- Kelompok beranggotakan 3 samapi 4 orang.
- Melakukan pemotretan interior: tempat tinggal, cafe/resto,  perkatoran, 
  toko/ritel. (satu lokasi untuk satu kelompok atau satu lokasi satu orang,  
  satu orang tidak boleh beberapa lokasi)

Hal-hal yang menjadi pertimbangan foto:
- Dapat menghadirkan kesan ruangan sesuai yang dikonsepkan desainer.
- Menampilkan foto interior secara luas (wide)
- Menampilkan foto-foto detail/close up benda yang terdapat pada ruang.
- Menggunakan kaidah fotografi yang sudah dipelajari, seperti komposisi, angle,
  ISO, ss, f,  White Balance, dan sebagainya.
- Dapat menceritakan tentang foto yang diambil baik berupa 
  caption atau paragraf.
 

* Apabila mengalami kendala dalam perizinan, dapat menghubungi seketariar DI, untuk meminta 
  dibuatkan surat pengantar



Format pengumpulan:
- Dikumpulkan tiap kelompok dalam bentuk e-book pdf 
- Tiap mahasiswa minimal membuat empat halaman (harus genap)
- Foto yang dianggap terbaik oleh kelompok dijadikan cover
- Layout dapat dibuat sendiri atau mengikuti buku/majalah interior
- Dikumpulkan minggu ke dua UAS.
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link pengumpulan UAS

https://drive.google.com/drive/folders/1mP3GITXl3eK04ypPL9RWMdJyzVBv1ujE?usp=sharing

DIKUMPULKAN PELING LAMBAT HARI SENIN
MINGGU KE-DUA SAAT PELAKSANAAN

UAS FOTOGRAFI

https://drive.google.com/drive/folders/1mP3GITXl3eK04ypPL9RWMdJyzVBv1ujE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mP3GITXl3eK04ypPL9RWMdJyzVBv1ujE?usp=sharing


Selamat Membuat UAS


