Timin ruokakuvausfilosofia ja terveiset työpajaan osallistuville:
’Monet käyvät valokuvauskursseilla oppiakseen uusia asioita, ja hyvä niin. Jokainen
haluaa oppia uutta. Mutta ennen kuin alamme oppia uusia asioita, olisiko meidän
kenties hyvä käyttää vähän aikaa asioiden POISOPPIMISEEN?
Ensimmäisenä päivänä kutsun sinut mukaani matkalle, joka alkaa puhtaalta pöydältä.
Teemme työtä valokuvaukseen liittyvien ennakkokäsitysten hylkäämiseksi ja omalta

mukavuusalueelta pois pääsemiseksi. Uskon, että oli valitsemasi kuvauksen alue mikä
tahansa, et tule siinä koskaan paremmaksi, jos aina vain otat saman kuvan uudelleen ja
uudelleen. Et voi esimerkiksi tulla paremmaksi ruokavalokuvaajaksi ennen kuin olet
tullut paremmaksi VALOKUVAAJAKSI.
Joten… ennen kuin lähdemme opettelemaan kuvan muokkaamista tai "stailaamista”,
vien sinut toiselle matkalle oppimaan jotain, jota kutsun ”pois stailaamiseksi”. Opit
olemaan riittävän luottavainen antaaksesi ruuan kauneuden puhua puolestaan.
Jättämään kuvan ainekset omaan oloonsa ja olemaan täyttämättä kuviasi liian paljolla
sisällöllä.

Olen ammattiurallani käyttänyt huomattavasti enemmän aikaa ottamalla asioita POIS
kuvistani kuin lisäämällä niitä. Ainoa tapa onnistua tässä on kasvattamalla
itseluottamusta. Tulen näyttämään sinulle, kuinka sen voi saavuttaa olemalla riittävän
rohkea.
Opimme myös käyttämään luonnollista valoa: kuinka sitä voi manipuloida ja kuinka
muutaman hyvin minimaalisen työkalun avulla sitä voi hallita ja tehdä siitä itselleen
ystävän.

Toisena päivänä voimme uuden luottavaisuutemme varassa ryhtyä tekemään jonkin
verran kuvan stailausta. Mutta hellävaraisesti… hitaasti rakentamalla omia kuviamme
alusta alkaen, ja työstämällä niitä mahdollisimman vähäisen rekvisiitan ja kikkailun
avulla sellaisiksi yksinkertaisiksi kuviksi, joista voimme olla ylpeitä.

Vastaa yhteen hyvin yksinkertaiseen kysymykseen:
Olet viettänyt koko päivän leipomalla kauniin kakun kuvaasi varten. Haluatko, että sen
näkevät ihmiset sanovat ”onpa kaunis tarjoiluvati”, tai ”ooh, minä RAKASTAN tuota
veistä”? Et halua… sinä haluat, että kakkusi on tähti.

Se on yksinkertaista.. mutta kuitenkin niin vaikeaa. Kuvittelen, että omat kokemukseni
voivat auttaa sinua saavuttamaan haluamasi tuloksen. Luomaan kuvan, jolla saat juuri
SINUN haluamasi tuloksen.
Tulemme myös käsittelemään jälkituotantoon ja editointiin liittyviä visaisia kysymyksiä.
Kuinka käyttää kahta kuvaa niin, että ne täydentävät toisiaan? Kuinka luoda tarina, ja
mitkä kuvat ottaa siihen mukaan ja mitkä jättää pois? Kuten aina työssäni… pitämällä
asiat yksinkertaisina.’
Tervetuloa mukaan!
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