Plats 14

Bild: 019A Poäng: 3

Motivet upplevs något intetsägande trots att trädet ger en fin förgrund. Kanske för att stammen blir
något stor och tung i bilden. Hade något funnits på fasaden att fästa bilden på hade bilden troligtvis
upplevts intressantare. Grenverket mot himlen är vackert. Ett plus för det.
Plats 13 Bild: 041A Poäng: 3
Jag hade något svårt att orientera vad som var upp och ner i denna bild. Upprepningar är dock för det
mesta snyggt bildmotiv men i detta fall hade något som bröt mönstret varit att önska då den hade
blivit lite mer spännande.
Plats 12 Bild: 080A Poäng: 4
En riktigt vintrig bild. Ljuset i mitten förhöjer bilden men den upplevs tyvärr ändå som något ”grå”.
Plats 11 Bild: 091B Poäng 4.
Vackert i sommar-Sverige och fina kontraster med vit/svarta kor. Bakgrunden blir tyvärr lite blek och
väger inte riktigt upp den detaljrika förgrunden.
Plats 10 Bild: 019B poäng: 5
Nästa grafisk bild och fint blänk i vattnet. Jag tycker dock att bilden upplevs som för mörk i sin helhet
för att nå högre poäng.
Plats 9 Bild: 091A poäng: 5
Här var det vinter på riktigt! Lite vassare i kontrast mellan svart och vitt hade varit ett plus. Dock ett
vackert motiv.
Plats 8 Bild: 080B Poäng: 5
Här hänger molnen tunga med en lutande sol fint bakom. De gör himmeln riktigt vacker och blir en
stram kontrast till den skarpa bron.
Plats 7 Bild: 071A poäng:6
Bilden andas mystik och är väldigt fin med de raka stammarna. Man väntar sig nästan att en älva ska
dansa förbi. Fina gråskalor. Jag undrar genast hur bilden sett ut i färg?
Plats 6 Bild:063B Poäng: 7
Den här bilden fick mig att dra på smilbanden! Antagligen finns det något intressant bakom
kvinnorna men det ser onekligen ut som om det är de som ovilligt skall fotograferas. Fina skuggspel
och vacker bakgrund.
Plats 5 Bild: 041B poäng: 7
Ett vackert porträtt som även det blir något komiskt av att minen på barnet kanske avslöjar att
blomman inte doftade riktigt så gott som den såg ut att göra. Hatten brätte förstärker och för in
blicken i bilden. Fint att låta objektet ta så stor plats. Det vinner bilden på.

Plats 4 Bild: 071B Poäng: 7
Rutornas spegling gör att människorna ser ut att gå på vatten! De är perfekt placerade för att göra
bilden mer intressant och alla linjer i bilden tycker jag förhöjer motivet. Bra kontraster.

..Och de tre bästa denna omgång:
Plats 3 Bild 024B Poäng: 8
Den här bilden får fart av att människor rör sig i trappan. Ögat vill genat leta efter nya detaljer.
Trappans vackra utsmyckningar höjer motivet. Fina gråskalor och väldigt fint ljus.
Plats 2 Bild:024A Poäng: 8
Ett mycket vackert porträtt där den intensiva blicken på barnet gör hela bilden. Det är ett plus att
huvudmotivet får ta så stor plats som det gör. De mjuka fina gråskalorna och blänket i ögon och på
underläpp ger bilden extra stuns och gör att den blir till något extra.
Plats 1 Bild: 063A Poäng: 9
Denna bild är så vacker i sin enkelhet och skogen i bakgrunden ger bilden det djup den behöver för
att inte upplevas som ”platt”. Mjuka gråskalor ger plus åt helheten. Fint jobb! Denna bild blev genast
favoriten.

