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KOMMENTTEJA:

Iina vauhdissa

Tarkka kuvaus vauhdista ja eläytymisestä tilanteeseen.

Riemukas mäenlasku kuva. Lumen irtonaisuus edessä luo vauhdin. Valo on osunut juuri sopivasti nostamaan Iinan ja värit esiin.

Hyvä lapsikuva

Hyvä lapsikuva. Vauhtia, silti tarkkuutta kuvassa.

Ilon tuntee!

Tosi tilanne, kiva hetki. Lumi pöllyää kivasti. 

Sateenkaaren alla

Kuvaaja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuvassa on syvyyttä ja upea tuplasateenkaari on saatu mahdutettua mukaan. Varkaus on saanut kuplakaton.

Hieno rajaus ja värit

Mahtava kuva, uusi kuvakulma dronen ansiosta

Teknisesti taitava ja näyttävä maisemakuva. 

Revontulet

Aina kiehtova kuvausaihe

Hyvä aika ja terävyys!

Manta

Itse Manta saisi olla paremmin näkyvissä



Vaikuttava

Kuvassa onnistunut valotus, pehmeät vesisuihkut Mantan ympärillä tuovat kauniin tunnelman kuvaan.

Syysasetelma

Hyvä asetelma, ja keltaiset lehdet alla lisäävät vielä kuvauksen ajankohtaansa.

Hieno ja tasapainoinen asetelma syksyn antimista. kuva on kaunis ja siinä on paljon katsottavaa. Hyvät värit.

 Vahvat värit, hyvä sommitelma

Huolella rakennettu ja hienosti valaistu asetelma.

Menetys

Hieno kuva palavasta rakennuksesta. Jos tausta olisi epäterävämpi pitäisin tästä vielä enemmän.

 Lohduton näky, panee ajattelemaan. Kuvana taitava

 Tuli on hieno ja elävä elementti valokuvassa. Tästä tilanteesta olisin halunnut nähdä enemmänkin, nyt vähän turhan tiukka rajaus syö kuvalta tehoja. 

Maikki

Kiva kuvakulma Maikkiin. Rauhallinen tunnelma.

 Jännä kuvakulma

Outo rajaus!

Talvi

 Upea maisema

Raikas kuva, hyvä kirkas värimaailma

Tyypillinen alkutalven keli

Koski

kuvassa on hyvä terävyysalue ja sommitelma. Veden liike on kauniisti vangittu. 

Hyvä maisemakuva

Laadukas kuva, vaikka minä en osaa syttyä tällaisille

Veden liike saatu kauniisti kuvaan, samoin kivien jääpitsit. Hyvä kuvakulma.

Aurinkovarkaus

 Tunnelmallinen kokonaisuus.

Upea halo

 Kuvan etuala on hienossa tasapainossa hienon luonnonilmiön kanssa. 

Espalla

Kaupunki illalla, kuitenkin hieman sekava. Rajaus voisi auttaa.

Ahdas yläreuna

Hulluja nuo turistit

 Hullu kuva, huumoria. Tulee tunne: Auts! Kuvana hyvä.

Erityinen, hieno hetki saatu vangittua. Naisen ilme kertoo paljon

Pakkanen

Hyvä kuva talvipäivään kuuluvasta ilmiöstä.

Terävän etualan ja taivaalla "riehuvan" valoilmiön kontrasti aikaansaavat taianomaisen tunnelman.

Taisi olla melkoisen napakka keli tätä kuvatessa ! Pieni rakennus oikealla tuo mukavan lisän ja aurinko luo säteitään puun katveesta. Olisiko taivas voinut olla parempi vähemmän saturoituneena ?

Hienosti valittu kuvauspaikka ja aika. Rajaus kohdillaan. 

Upea usva, vesi ja lumi, kaikki

Rekkamies

Suloinen lapsi mietteissään.

Miksi surullinen?

Ilme hyvä, asento hyvä, todellinen tilanne kuvattu. Hiukan pienempi aukko olisi tehnyt rekastakin terävän.

Kuvaan saatu taltioitua hetken mietteliäs tunnelma. Pöydän pinnan heijastukset ovat tärkeä osa kuvan tunnelmaa.

Rauha

Rauhallinen maisema ja henkilöt. Etuala ei niin rauhallinen.

Naapurin katti



Hyvä kuva vaanivasta katista. Tarkkuus kohdallaan.

Tyypillisen tympääntyneen näköinen kissaeläin. Hauskasti oivallettu ja toteutettu kuva. 

Vanha aika

Värejä löytyy ja kaikki sopivat yhteen. Kuvauksellinen.

Luna

Sympaattinen hankivekkuli. Yksinkertainen mutta tehokas kuva. "Vähemmän on enemmän"

Söpöläinen

Auringonlasku

Hyvä mutta perinteinen

Uusivuosi 2022

Runsaat liekit

Tuli on vaikea elementti kuvata ja tässä on saatu hienosti liekkien sävyt näkyviin.

Talvipäivän seisaus

Hyvä tapahtumakuva, värikäs.

Kuvassa on mielenkiitoiset linjat, jotka tuntuvat kulkevan kohti tulen polttopistettä.

Tervetuloa

Hauska aihe

Perillä

Aito kuva

Datsunin loppusijoituspaikka


