
Kk01 Viiden aikaan1-3.jpg
- Wau, mikä kuvakooste! Hyvä tunnelma ja persoonallinen toteutus. Olisin kovasti toivonut näkeväni kolmannessakin
 kuvassa kellon. Se olisi sitonut kuvakoosteen sen nimeen ja sarjasta olisi tullut ehjä.
-  Kiva idea. Keskeisena aseman valot. Rajauksessa olisi täsmennettävää.

Kk02 Talvimaisemaa1-3.jpg
- Kuvat toimivat paremmin yksittäin kuin koosteena. Toinen kuva puhuttelee onnistuneena talvisena rantamaisema-
kuvana erityisesti.
-Talvinen luonto.Kahdessa kuvassa mukavasti sama puu. Yksi kuva poikkeaa värisävyltään.

Kk03 Sininen hetki1-3.jpg
Kilpailun yhtenäisin ja näin parhaiten koossa pysyvä sarja. Sininen hetki rannalla on osuva aiheellinen rajaus.
Kuvien rajauksissa näkyy persoonallinen tyyli, vaikka jäinkin pohtimaan olisivatko kuvat miellyttäneet enemmän
toisenlaisella (osin väljemmällä)  rajauksella.

Kk04 Rantaelämää 1-4.jpg
- Pidin tästä sarjasta. Kuvat 1, 2, 3 istuvat kuuluvat hyvin yhteen ja neljäs kuva tuo jännällä tavalla vain hetken näkyvät
rantaelämän jäljet näkyviin.
- Mukaan olisi sopinut joku yksityiskohtaisempi kuva

Kk05 Lähiöpuut 1-5.jpg
- Hyvä idea kuvakoosteen aiheeksi. Olisiko kuvakooste ollut yhtenäisempi ja vastannut nimeään valitsemalla
koosteeseen kuvat kaksi, kolme ja neljä?
- Kaunista vehreyttä. Mielestäni paras kuvasarja.

Kk06 Aurinko nousee paistaa laskee1-5.jpg
Värikäs kuvasarja erilaisista auringon vaiheista. Kuvissa hyvää tunnelmaa kautta linjan. 
Yhdessä kuvassa horisontti vinossa. Olisiko vaakakuva koko sarjaan sopinut paremmin.

Mono01 Talvipäivä.jpg
- Pilvissä omituinen sumennus. Filtteri?

Mono02 Helsingissä.jpg
-Valojen heijastukset märällä kadulla tuovat esille kosteaa ja usvaista etelän talven tunnelmaa.
Samalla valot ja heijastukset antavat kuvaan kolmiulotteisuutta.
Märkä ja väsynyt henkilö kotimatkallaan saa kuvaan elämää.

Mono03 Juhannusaatto_mv.jpg

Mono04 Iltapäiväkävelyllä.jpg
- Mielenkiintoinen iso ja vänkyrä koivu seisoo rannalla sumussa.
Kalliot ja vastarannan aavistus vie katsetta kuvan sisälle. Kävelyllä olevia ystävyksiä ei harmaakaan sää haittaa.
- Vuoden ankeaa aikaa. Hyvä tunnelma.

Mono05 Kouru_mv.jpg

Mono06 Kulttuuria ja kissan elämää_mv.jpg

Mono07 Kuvaaja.jpg

Mono08 Lähiömaisemaa.jpg

Mono09 Lunta tulvillaan.jpg

Mono10 Linna.jpg
- Reunatummennukset liian voimakkaita

Mono11 Metro tulee Kivenlahteen vuonna 2023_mv.jpg

Mono12 Nuotit.jpg
- Skannaus?

Mono13 Nicholaus.jpg
- Ilmeikäs henkilökuva. Kiva kuvakulma. Hattu olisi voinut näkyä kokonaan. Muutamat alueet iholla turhan tummia.

Mono14 Rantamaisema.jpg
- Kaunis talvinen kuva. Veden jäätymisessä olevat useat eri asteet, lumessa näkyvät epätasaisuudet ja luminen metsä tarjoavat paljon katsottavaa.



Olisipa oikean reunan mänty mahtunut kuvaan kokonaan.
- Runsasluminen kaunis talvimaisema.

Mono15 Pilkillä.jpg

väri01 Hehkuva aurinko.jpg

väri02  Kyy ruohikossa.jpg
Hyvä käärmekuva kyystä. Silmän pitkulainen iris häviää punaiseen.

väri03 Klobben.jpg
- Viileä, talvinen maisema. Vastarannan metsä toistaa hyvin ruovikon muotoa. Katse jää liikkumaan yläosan lepänoksan
 ja ruovikon välillä.
- Kaunis rauhallinen maisema. Horisontti hieman vinossa.

väri04 Muurahaiset.jpg
- Kiva muurahaiskuva. Ylin kukka olisi voinut näkyä kokonaan.

väri05 Oranssi ruusu.jpg
Mahtava värikylläisyys keskeisessä kuvassa.

väri06 Punatulkut.jpg
- Onnistunut lintujen, koivunoksan ja valon. Lintujen ruokailu, ilmeisesti koivun siemeniä, lisää kuvan mielenkiintoa.
Oksien muodostaman tunnelin päässä näkyy miellyttävää, talvista valoa.
- Postikorttimainen talvitunnelma. Tasapainoinen

väri07 Pyöräilyä.jpg

väri08 Salaperäinen.jpg

väri09 Retkellä.jpg

väri10 Tähkä.jpg
- Tausta ihmetyttää.

väri11 Sateenkaari merellä.jpg

väri12 trullin katse.jpg

väri13 Tytönkorento.jpg
- Kuva korennon lepohetkestä. Kasvi on päättänyt kukintansa, joten enin osa kesästä alkaa olla jo takana,
mutta vielä on lämpimiä hetkiä jäljellä.  Korennon ’kasvot’ hyvin esillä. Kasvissa ja korennossa on karvapeitettä.
- Terävä, tasaisen sommittelun kuva. Ehkä vähän tavanomainen.

väri14 Vaaleanpunainen tulppaanikimppu.jpg
- Hieman laajemmalla rajauksella oksat eivät katkeaisi kuvan reunoilla.

väri15 Vanhan aidan kolot.jpg

väri16 Varpunen.jpg
- Lajikuva

väri17 welcome.jpg
- Kuvassa kivaa tarinaa.


