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Yleisarvio kuvista oli etta ne ovat kauttaaltaan tasokkaita ja aiheiltaan ja kasittelyltaan
monipuolisia, arvostelumme lahtokohtana oli etsiakuvia joita jaksaa katsoa pidempaanja joissa
on jotakin mielenkiintoista. Arvioimme kuvia kahtena paivana pieniamuutoksia tapahtui viime
hetkella. Joukossa oli kuvia joista keskusteltiin jotka olisiva myos voineet olla kuuden parhaan
joukossa mutta tallakerralla tulokset muodostui seuraaviksi:
A Sarja Ripustettavat mustavalkeat kuvat
I.Katseenvangit
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Hyvatilannekuva, katse keskittyy keskellaolevan parin kommunikointiin jota reunoilla olevat
miehet seuraavat,ratkaiseva hetki jota kuvakulma ja viisto sommittelu tukee, sopivan tiivis
rajaus, teknisesti hyva, herattaapaljon ajateltavaa.
2. Suomalainen mielenmaisema
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Kiehtova, nimensamukainen maisemakuva, hyvatunnelma, sopivan karhea vedos, jaksaa
katsella pidempaankin sopivasti elementteja, usva pehmentaalopputulosta mukavasti.
3. Kuja
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Kaunis hallittu sommittelu, kontrasti antaa kuvalle voimaa, hyva syvyysvaikutelma jota puut
varjotja Injattukevat.
4.Peilikuva
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Miellyttavapehmeavalo mallissa, kasinkosketeltava, savykas, teravan tarkka, olisi toiminut ilman
heijastustakin siinaoleva viiva hieman hairitsi.

5. Bileet
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Taustan ihmiset luovat liikkeellaan hyvan tunnelman joka on hyvin vangittu kuvaan, Etualan
tyton salaperainen ilme kiehtoo.
6. Rautapyora
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Voimakas, tiivis rajaus jattaaturhaa pois paljon yksityiskohtia ja linjoja.

B Sarja Ripustettavat varipaperikuvat
1 . Paljon nahnyt
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u> u *-<> * * v\i rauhallisuutta ja tasapainoa, hienosti rakennettu kuva, v

istujaa penkilla johon voisi nytkin kuvitella ihmisen, tasapainoinen varimaailma, taustassa
elavytta, tama kuva kiehtoi mystisyydellaan.
2. Levoton
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Unenomainen rantamaisema johon aaltojen Hike vangittu pidemmallavalotusajalla, onnistunut
sommittelu johon kivet luovat syvyytta, miellyttavatvarit luovat rauhaa tatajaksaa katsella.
3. Ylilento
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Hyvin vangittu otos vaikeasta tilanteesta ja pysaytetty Hike, paakohde terava, kauniit varit ja
taustan pehmeystaydentaakuvaa, hiemantiukempi rajaustoisi kuvaan lisaa voimaa.
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Teravyys ja varien pehmeys miellytti, tiukka rajaus keskittaakatsen kissan silmiin joka kiehtoo,
erottuu taustasta hyvin, kuvakulma kissan tasolla, alaosaa hieman rajaamalla viela parempi.
5. Hellepaiva
Lasten riemu valittyy kuvasta, teknisesti onnistunut, Hike pysaytetty, sopivan tiivis rajaus ja
kesaiset varit, kuvakulma lasten tasolla.
6. Kuvaus-kamera-kay ~T , v* a ^ & ^ ° ^e ^
Tilannekuva lintuperspektiivista kuvaustilanteesta kuvassa tapahtuu paljon asioita loytyy
yksityiskohtia joita jaakatsomaan ja pohtimaan, kuvassa henkiloiden rytmia, katukivetys kiehtoo.
Tasta kuvasta keskustelimme pidempaan.

C Sarja Heijastettavat
1 . Etsiva loytaa
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Nappi otos, humoristinen selkea rajaus ja tilannekuva apinoista ei jataepaselvaamita
kuvassa tapahtuu, hieno vastavalo luo tunnelmaa leijuvat kuin pilvessa joka on taustalla.
(Taman kuvan kohdalla meille sattui tyotapaturma kuvaa suljettaessa poistimme sen
vahingossa levykkeeltatoivottavasti saatte palautettua sen arvosteluun mennessa,
pahoittelumme.)
2.Saalis
Loistava otos tilanteesta onnistunut liikkeen pysaytys ja parskeet, hallittu teravyys, varit
tasapainossa, tiukka rajaus korostaa tilannetta siivet luo sommittelullisesti kolmiomaiset
linjat.
3. Vastavalossa
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Tassahyvavoimakas kontrasti luo tunnelmaa ja vastavalo tukee kuvan henkilon ja
taustan vuorovaikutusta, teravyytta loytyy etualasta taustaan saakka.
4. Hevostytto
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Mukava tilannekuva, teravyytta loytyy, katseet kiinnostaa, vasemman hevosen harja ja
naisen hiukset muodostaa kiinnostavan alueen mukava kesainen otos, melko tiukka
rajaus, taustan kone hieman hairitsee.
5. Leikkipuistossa l_ o «> v. *.
Lapsen ilo valittyy kuvasta, varit tukevat toisiaan taustan violetti viiva seuraa katseen
suuntaa, hyvasommittelu.
6. Big Wheels
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Tilannekuva autotapahtumasta jossa tilannekomiikkaa, ohjaamossa oleva nainen
paaosassa jota tyontajat tukevat , teravyytta loytyy, punainen vari paaosassa erottuu
taustasta.

Toivotamme kuvauksellista jatkoa.
Terveisin Arvostelukolmikko

