Kelompok Minat Mahasiswa (KMM) CURIO
KMM CURIO adalah organisasi yang berada
dibawah naungan FBE Ubaya yang bergerak
dibidang photography & cinemartography. Kami
membantu warga Ubaya agar selalu ingin mencari
tahu tentang berbagai hal dan selalu berkarya
seperti tagline kami “Stay Curious, be Curio”.
Selain kami membuat karya-karya foto dan video kami juga membuat berbagai event yang
berhubungan dengan photography & cinemartography, tidak hany event untuk warga Ubaya
melainkan untuk masyarakat umum juga.

Setelah sukses dengan Photography Competition (POCI) Vol.1 dengan tema Relationship
Goals. KMM Curio melanjutkan kesuksesannya dengan menyelenggarakan Photography
Competition (POCI) Vol. 2 dengan tema FOODIES. POCI adalah lomba foto berbasis online,
jadi tak perlu repot-repot untuk datang melakukan pendaftaran, pemotretan,dll. Kalian bisa
mendaftar via online, mengambil foto dimana saja yang sesuai tema, dan penjurianpun
dilakukan secara online.
Dalam penjurian tentunya kami tidak akan asal-asalan, kami mengundang BEST 20 Food
Blogger Surabaya versi Madame Chang yaitu @kokobuncit, selain menjadi BEST 20 Food
Blogger Surabaya, koko buncit atau nama aslinya yaitu Edo Novian Sugianto telah menjadi
pembicara bersama Telkomsel Loop tentang how to use social media dan menjadi TOP 5
lomba foto di bazar Galaxy Mall.

Setelah melakukan penjurian yang cukup sengit, akhirnya juri
memutuskan JUARA I jatuh kepada Andre Tirtanadi
Canggih.

“Pinter banget untuk membuat orang kelaparan hahaha.. Bukan
karena aku suka burger, hanya saja komposisi foto dan bahkan
yang foto cerdas banget samapi beefnya dibuat keluar dan tentu
saja tidak kaku. Good job lah buat foto burger ini”
-@kokobuncit

Selamat untuk Teddy Wijaya karena terpilih menjadi
Juara II !!

“Komposisi oke dan bokeh dapat. Hanya saja dari segi
warna,

sayangnya

terlalu

over.

Sehingga

kurang

menggiurkan jika dilihat. Tetapi styling nya oke punya”
-@kokobuncit

nd the last but not least, selamat buat Bianca Christina
telah terpilh sebagai JUARA III !!

“Warna sudah oke banget bahkan sampai kelihatan
asapnya. Hanya saja pengambilan angle kurang tepat
sehingga terlalu datar”
-@kokobuncit

KMM CURIO juga ingin sharing ke adik-adik kelas kita yang ada di SMA, jadi CURIO
mengadakan event CURIO Goes to School. Di event kali ini, kita bakalan sharing gimana
menggunakan kamera dengan baik dan benar, gak cuma teori tapi kita langsung praktek juga.
Disana kami mengadakan kompetisi kecil-kecilan juga, hasil foto terbaik akan dapat voucher
gratis dari sponsor kami yaitu YOHOO dan Selfie Station.

Setelah acara yang bertajuk Photography, kalin ini kami
mengadakan event CINEMARTOGRAPHY. Pada
kesempatan kali ini, dua guest star kita yang sudah
berpengalaman dalam hal video-memvideo akan datang
untuk saling sharing dengan kita semua.

Jadi buat kalian yang mau ikutan, langsung aja kontak
nomor-nomor yang sudah tersedia. Segera daftarkan
dirimu sebelum kehabisan tiketnyaa!!!

