Informationsklass: Sveriges Radio Intern

1 Genial i all sin enkelhet. Med små detaljer växer en storartad bild fram. De
akvarelliga tonerna i diset blandas med de skarpa kontrasterna trädtopparna på ett
mästerligt sätt. Less is more, less is a winner.
2
En skärpa och närvaro som är nästintill overklig. Intensiteten hos motivet förstärks
ytterligare av färgsättningen och presenteras i en perfekt komposition.
3 Med ett magiskt ljus och lysande komposition fångar fotografen en känsla av både
vemod och längtan. Strålande färgpalett.
4
Enkelheten, kontrasten, känslan och detaljerna. Som en tavla! Och som en
uppvisning i att hantera fotokonstens viktigaste element - ljus.
5 Röjigt, svettigt och en bild tagen precis i rättan tid. En fartfylld och glädjefull bild
där den blonda kvinnans blick gör bilden fulländad!
6
En enda rörelse: framåt! Här finns en styrka och urkraft som mjukas upp av
mäktiga skuggor och runda former. Uppvisning i svart-vitt.
7 En fantastisk komposition och en uppvisning av mösterspråk! En modig närbild
som inte lämnar någon oberörd.
8
En utmärkt presentation av Anna-Lisa! Skärpa och fokus i hennes blick ramas in av
detaljer som ger ledtrådar till vem hon är.
9 En bild som inte liknar någon annan! I ett myller av hus på bergsluttningen
smälter fartygets fönster in perfekt mot bakgrunden och fullbordar ett pussel som
där bakom verkar ligga i bitar. Smart!
10
Kroppsspråket! Ännu en dag på jobbet. Någonting vasst inborrat i någons knä och
en vilsam stunds väntan på ytterligare order.
11 En mycket lyckad solnedgångsbild! Båten ser ut som att ha slitit sig från
kvällssolen och tar med sig en liten brinnande pusselbit ut i natten. Magi!
12
Ett ögonblick av kantarell-perfektion får oss att haja till. Vad gör svamparna i
luften? Lekfullt och höstfriskt!
13 En underbar ögonblicksbild på två goda vänner. Den doftar sommar, spontanitet
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och humor.
14
En hotfull miljö och ett litet barn - precis som alla andra barn. Lek i benen, nyfiken
blick. Färgglad och ovetande om den otrygghet ett vuxet öga ser.
15 Ren och skär glädje. Frihetskänsla deluxe i denna varma, humoristiska och
välkomponerade bild.
16
Detaljerad - och drömsk. Den igenväxta trädgården och kvinnans böjda hållning
väcker nyfikenhet i denna böljande inramning.
17 Knivskarp vardagsrealism. Mannenes blick, det immiga fönstret och den
kraftfulla kornblåa färgen fångas på ett fantstiskt vis.
18
Är det här Mora? Ett nytt och uppfriskande perspektiv på ett samhälle som oftast
skildras från Vasaloppsmålet eller Siljans strand.
19 En väl fångat ögonblick från en dag som många kommer ihåg! En bild som
blandar glädje med allvar.
20
Vi känner svetten, kylan, ångan, mörkret och mötet. Stämningsfull ögonblicksbild
från Sveriges mest kända skidspår.
Bildspel (Utan inbördes ordning)
1. Finfint samspel mellan musik och bild. Fantastiska bilder som står för sig själva
men ändå hänger ihop på bästa sätt.
2. Magiska, mjuka färgtoner och ett vilsamt men varierande motiv. Vi dyker rakt in
i naturen.
3. En sammanhängande berättelse om att skörda lin. Knyter ihop historien med
nutid genom väl valda bilder.
4. Dalahäst från ax till limpa! Lekfull skildring som är lätt att följa och ryckas med
i.
5. Stor variation på samma spännande tema. Musik och bild i samspel i både takt
och ton.
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