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TERVITUSED  
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MINUST 

 

Olen suur kohvi ja šokolaadi armastaja. 

Armastan karvaseid tegelasi, räägin siiski loomadest. Koerad, kassid, laamad, merisead, 

põssad, lehmad. 

 Minu muusikamaitse on Rammsteinist Frank Sinatrani ja sealt omakorda edasi 

Anastaciani. 

Olen lahe suhtleja ja naudin erinevaid arutelusid , kahjuks poliitika ja autod sinna alla ei 

kuulu. Huumor võib mul olla sama sorti nagu seda on minu perekonnanimi. 

Olen inimene kes naudib pikki jalutuskäike, vaatlen huviga ümbruskonda, jälgin 

tähistaevast, mööduvaid lennukeid või hoopis linnuparvi. Püüan silmadega kinni kõiki neid 

imelisi toone ja valgust.  

 

Naudin lihtsust ja ehedust. 

Väärtustan nostalgiat, perekonda ja sõpru. 

Alustasin enda fotograafia teekonda dokumentalistika valdkonnas, mulle on alati olnud 

oluline ehedate emotsioonide jäädvustamine. 

Lihtsus ja ehedus on minu fotograafia märksõnad. Miski ei paku mulle suuremat rõõmu, kui 

jäädvustada paaride siiraid tundeid üksteise vastu ja julgust seda ka välja näidata. Ma ei 

paneks Sind iial imalalt poseerima või nii, et tunned end ebameeldivalt. Oluline on kliendi 

siirad naeratused ja oskus tunda ennast vabalt. Ma ei kasuta peent välgutehnikat ega 

tossupomme. Mulle meeldib kasutusele võtta seda mida asukoht meile pakub. Enda 

fotograafilise stiili kohta ütleksin  “ moody”, kahjuks roosamanna sõpradele ei ole mul 

midagi pakkuda. 

 

Vali ise enda seiklus - ürglooduses, linnatulede säras või hoopis kodus. 

 

Juhul kui sinu kinnisideeks on staatiline pilt, kus fotograafi loomingulisusele ruumi ei jää, 

soovitan sul korra järgi mõelda, kas mina su visiooni täitmiseks parim lahendus olen. 
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SESSIOONI BRONEERIMINE 

 

Mulle kirjutades lähtu 4 põhipunktist, see tagab sujuvama ja kiire suhtluse 

 

1. Millises linnas sa fotosessiooni sooviksid. Tartu või Tallinn? 

2. Kas oled tulemas üksinda või mitmekesi. 

3. Millal sa sessiooni sooviksid. 

4. Millist paketti sa broneerida soovid. 

 

Pakiliste küsimuste korral saad mulle helistada vahemikus 10-19. 

Ole hea ja ära mulle öötundidel helistama hakka, uni on mulle väga oluline. 

Kui oleme kokku leppinud kindla asukoha ja pildistamise aja, edastan Sulle rekvisiidid 

kuhu saad teha broneeringutasu ülekande. 

Pärast makse laekumist kinnitan meie sessiooni aja. 

Juhul, kui makse ei laeku, ma aega ei broneeri. 

 

2.1 Kuna ma pildistan? 

 

Suvisel ajal pildistan vaid varajastel hommikutundidel või kuldse tunni ajal 

õhtul, siis kui päike on kõige pehmem. Päevasel ajal ma sessioone läbi ei vii. 

 

Talvel on meil valge aeg piiratud, kõige ideaalsem ajavahemik on kl 9-12. 

Pildistan ka õhtuti, aga seda vaid linnatulede säras, sobib maksimaalselt kuni 

kahele inimesele. 

 

Stuudios pildistan vabalt valitud ajal. Arvesta aga sellega, et ruumi rent tuleb 

tasuda sul endal. 

 

Kodusessioonide puhul soovitan üldiselt päevast aega, kui akendest antakse 

loomulikku valgust. Tuleme toime ka õhtusel ajal, mul on abimeheks kaks Star 

Warsi filmist tuntud  lightsaberit meenutavat valgusepulka. 
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MIDA SESSIOONILE SELGA PANNA? 

 

1. Minuga pildistama tulles soovitan alati riietuda kihiti, kliendid kasutavad kõige enam 

meetodi neutraalne + aktsent. Olgu selleks värviline tagi aksessuaarid või kirevad juuksed.   

 



 

7 

 
  



 

8 

 

2. Julgemad toonid või mustrid. 

Antud fotoseeria puhul on oskuslikult riietus valitud auto järgi, mehe tagasihoidlikum 

toonide valik lisab harmooniat. 
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3.Pastelsed toonid. Kõige menukam suvisel perioodil, aga minu arvates sobib igasse 

aastaaega. 
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4. Ajatu MUST.  Lihtsuses peitub võlu. Sobid kõikjale 🖤 

 
 

Soovitused 

 

Kõige olulisem on see, et tunneksid ennast riietes mugavalt ja enesekindlalt  

 

Mida ma ei soovita  

 

Soovitan vältida väga erksaid toone ja väga suurte logode-mustritega rõivastust ja suuri 

ehteid. Lihtsal põhjusel, kuna ta viib sinult tähelepanu ära. 

Väga liibuvad ja lühikesed minikleidid koos kõrgete kontsakingadega võivad tekitada 

pigem probleeme. Minuga pildistamas käies tuleb arvestada, et liigume palju ringi. 

 

Meestele, ülikond sobib tänavapildis ametiportree tarbeks või pulma, keset viljapõldu või 

enda kodus kaasaga kudrutamise poosis pigem kohmetu ja harjumatu. 
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NIPID & ETTEVALMISTUS 

 

- broneeri aeg jumestaja juurde. Jah isegi siis, kui sa tavaliselt    ennast ei meigi 

( vaata soovitusi allpool ↓ ) 

- ära unusta maniküüri, mulle meeldib teha lähivõtteid 

- saada mees nädal enne fotosessiooni juuksurisse 

- valmista kaaslast vaimselt ette ja lohuta teda, et mida paremini ta koostööd 

teeb, seda kiiremini ta pääseb  ( must huumor, aga tõene) 

- pane outfit päev enne pildistamist valmis 

- lastele paki igaks juhuks kaasa snäkke ja jooke 

- kui laps ei ole nõus foto tarbeks paigal püsima, ära teda sunni.  

Lase lapsel olla laps, saadki kõige rõõmsamad pildid :) 
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ILUTEGIJAD TARTUS  
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ILUTEGIJAD TALLINNAS
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HINNAKIRI  
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LISAINFO 
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KLIENDID SOOVITAVAD 
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PÄRAST SESSIOONI 

0,5h - 1h fotosessiooni ooteaeg on üldiselt poolteist nädalat.  

Olenevalt hooajast. 

 

Edastan Sulle kõik töödeldud failid veebigaleriis.  

Sealt on sul võimalik välja valida enda lemmikud vajutades südamele ♡.  

Pärast valiku tegemist saan mina teavituse, et oled koostanud “lemmikute” 

listi. Üldiselt koostan alles pärast seda arve, sest vahetevahel võib sulle 

meeldida rohkem pilte, mis paketis ettenähtudoli.  

Iga lisa fail on 5 EUR/tk. 

Pärast arve tasumist saadan Sulle digitaalfailid teele, seda kas WeTransfer või 

Dropbox vahendusel. 

WeTransfer link säilib nädal aega ja Dropbox albumit hoian kuni üks 

kuu. Kui soovid pikemat hoiustamist, siis tasu on 10 EUR/kuu. 

Ma panen Sulle südamele, et salvestaksid endale vähemalt ühte kindlasse 

kohta sessiooni albumi ära. Kõige kindlam variant on pilvekeskkond. 

Tihtipeale juhtub, et klient võtab minuga aasta või isegi mõned aastad hiljem 

ühendust murega, et pildid on kadunud või kustunud.  

Juhul, kui mul on galerii veel arhiivis alles, siis tuleb sul tasuda 100 EUR 

lisatasu. 
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PILTIDE AUTORIÕIGUS 

 

PILTE VÕID: 

 

• kasutada enda sotsiaalmeedias 

• trükkida välja piiramatus koguses fotosid igal kujul 

• jagada galeriid oma perekonnaga, et ka nemad saaks pilte ilmutada 

 

PILTE EI VÕI : 

 

• üle töödelda, filtreid peale lisada. 

 (Üldiselt luban sotsiaalmeedia tarbeks lisada natuke kontrasti ja toone.) 

• väita, et töö on sinu 

• kasutada minu fotosid turunduslikel eesmärkidel 

 

KOKKUVÕTTEKS 

 
Sellest hetkest alates, kui ma pildi teen, kuulub autoriõigus mulle, teisiti on vaid juhul, kui 

meil on olnud eelnev kirjalik kokkulepe ja ma õigused üle annan. 

Sotsiaalmeediasse pilti lisades saad mind märkida Facebookis @Fotograaf Susan Must ja 

instagramis kasutada #fotograafsusanmust või taggida susanmust ♡
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TAGASISIDE 

 
 

Pärast fotode kättesaamist ja ülevaatamist oleksin õnnelik, kui annaksid mulle 

tagasisidet.  

Juhul, kui sul on mure, olgu siis pilt liiga tume, ere või häirib midagi hoopiski 

taustal. Anna sellest mulle teada, leiame lahenduse. 

 

Juhul, kui oled minu tööga rahul , siis oleksin väga õnnelik, kui oled nõus ka 

teistega enda positiivset kogemust jagama ja kirjutama minu FB lehele 

Fotograaf Susan Must arvustuse. 

Loodan, et naudid enda värske fotoseeria vaatamist sama palju, kui ma 

nautisin nende jäädvustamist. 

 

- Susan  

https://www.facebook.com/SusanMustFotographie/
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