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KOMMENTTEJA:

Ballet Dance

Nimensä mukainen esitys. Soolotanssija edessä korostetusti ja kuoro takana.

Sumun tuoma sävyporrastus luo kolmiulotteisen "näyttämön"

Hieno kuva sumun keskeltä nousevasta upeasta puusta. 

 Hieno kuvaus puusta

Hyvin perinteinen mustavalkokuva mutta toimii hyvin. Vahvan sumun näkee jo etualan puun yläoksissa.

Loistava maisemakuva. Hieno ja aavemainen tunnelma.

Maaginen, sadunomainen tunnelma. Minulle kaikkien sarjojen mieluisin kuva.

Sateessa

Hyvin oivallettu tilannekuva ! Kulkijan habituksesta aistittavissa  kelin tunnelma. hyvä sommitelma ja kuvankäsittely.

Hyvä tunnelma ja rajaus, pisarat hienosti näkyvissä.2.Hieno toteutus ja jättää paljon mietittävää tilanteesta.

:Vahva tunne sateessa tarpomisesta, sadesää ja tunnetila välittyy hyvin

Niin tyypillinen Suomen talvikuva. Melkein omat varpaat jo palelee!

Lukuhetki

Valon ja varjon maustama rauhallinen hetki. Syvyys syntyy hyvin puitten luoman "vinjetin" ansiosta. Mukavan lisän tuo ikään kuin mukana kulkeva lintulauma.

Kaikki kohdallaan

Hyvä tilannekuva, pienellä kuvauspaikan vaihdolla tiiviimpi tunnelma.

Monikerroksinen kuva, tapahtuu paljon, valotus onnistunut

Kesän iloja, voi pysähtyä rantaan lukemaa. Kaipaisin vahvempaa lukijan esilletuloa kuvaan.

Puiden lehdet hienot ja lintujen runsaus. Hiukan liikaa tavaraa kuvassa

Mainio tuokiokuva. Mustavalkoisuus sopii tähän kuvaan. Tien linja vie katseen mukavasti kohteeseen. 

Odottelija

Mystinen tunnelma, mv toimii



Kuvaan sopii mainiosti mustavalkoisuus. Tunnelmaltaan hieno, yllätyksellinen, tuoko kadulla näkyvät valot jo jonkun. Hiukan kiusaa vasemman reunan vinous jonka helposti korjaisi.

 Kaunis valo talon seinässä. Hieno hahmo. Hieno tunnelma

Kuja

"Perinteinen" mv-rakeisuus luo tunnelman. Perspektiivisyvyys ohjautuu valaistuun ikkunaan.

 Kivat kaaret toistuu, graafinen. Käsittely?

Tässä on mysteeriä ja tunnelmaa. Mukavat linjat ja valojen/varjojen vuorottelua.

Tässäkin kuvassa salaperäinen, sadunomainen tunnelma. Avoin portti ja mutkitteleva reitti kutsuu seikkailuun.

Kiukuttaa

Kokonaan niin tarkka lapsikuvaus

Kuva tilanteen tasalla. Kasvojen ilme kertoo kaiken teeskentelemättömästi. Valo tulee kivasti kasvoille ja tytön hiuksiin.

Hieno lapsikuva, hyvä ilme.

Ihanan ilmeikäs lapsikuva. Taustan "reppu" häiritsee

Lapsen kiukun näkee ja tuntee. Taustaan pitäisi kiinnittää huomiota, tosin lapsen kiukku voisi mennä jo ohi!

Pavunjauhaja

Hahmo on kuvassa tarkka, ja myös tarkka se, mitä hän kuvassa tekee.

Hyvä henkilökuva mutta ei työn kuva

Teknisesti hyvin toteutettu mutta liian poseeraus, luonnollisuus puuttuu. Jopa naisen ote ei puolla mitään jauhamista.

Tässä olisi ollut aineksia vielä parempaankin. Hahmosta ja tilanteesta olisi mielellään saanut tietää enemmän. 

Hyvä henkilökuva, jossa kuvaajan ja kuvattavan välillä on yhteys.

Yksin sateessa

Koskettava tunnelma

.Hieno toteutus ja jättää paljon mietittävää tilanteesta.

 Hyvin saatu lohduton tunnelma kuvaan

Kuka on yksin? Oikealla ja vasemmalla on ihminen nähtävissä. Hyvät linjat, hiukan kontrastia lisää.

Pelimies

Kuva on kivan tarkka. Kuvasta käy hyvin selville, mitä henkilö on tekemässä. Valonsäde on kiva lisä kuvassa.

Tarina jää vajaaksi, tarkennus jaloissa ja käsissä

Voimakanava

Hieno iltakuva

Hienot heijastukset ja pienen aukon valotähdet

Iltatunnelma kaupungissa

Toimii mv kuvana, rajausta miettisin, voi kun etualan ihmiset olisivat tarkempia

Valon ja varjon välinen ero pieni, kuva "hukkuu pimeyteen".

Yksin asiakkaana

Hieman sekava, voisi kerrontaa olla enemmän

Hyvä ajatus mutta vaatisi vielä käsittelyä. Tiivistäisin kuvaa rajaamalla, varsinkin oikealla olen pylvään pois. Tunnelma tiivistyisi rajauksella.

 Hyvä yksinäinen tunnelma. Hiukan liikaa tavaraa kuvassa. 


