
Tema Ben (12 bilder) 
Placering Bild nummer Motivering 
1  
 

1 Snygg och kreativ bild som följer temat, en bild i takt med 
tidens ständiga rörelse. Fin rörelseoskärpa. Bra 
komposition och färger samt utsnitt som för tankarna till 
Egglestone. 

   
2  
 

7 Bra och ovanlig bild av en padda, föredömlig hantering av 
skärpedjupet. Fin bildvinkel framhäver känslan av närvaro 
och rörelse. 

   
3  5 En bild som förmedlar känslan av att sitta bredvid forsen, 

man vill gärna sitta bredvid, bra avvägning av skärpan på 
benen och oskarp bakgrund. 

   
 
 
Tema Folkrörelse (11 bilder) 

Placering Bild nummer Motivering 
1  3 Intressant val av motiv, shopping är onekligen en ny och 

stark folkrörelse, snygg bild med bra rörelseoskärpa och 
en bra tolkning av ämnet. 

   
2  1 Fin känsla och komposition, härliga färger och bra tolkning 

av ämnet, motion har alltid varit en av folkrörelsernas 
grundpelare. 

   
3  7 Bra bild i dessa coronatider, promenader har verkligen fått 

ett uppsving, snygga linjer och bra djupkänsla i bilden. 
   

 
 
Tema Kaos (12 bilder) 

Placering Bild nummer Motivering 
1 11 Bra komposition, utsnitt och skärpedjup, kaos för den 

oinvigde men ett pågående arbete för den som håller på i 
verkstaden. 

   
2 2 Härlig bild av blad i kaos som förstärks av zoom-effekten. 

Fina färger och fint ljus. Skulle stå bra som höstbild utan 
zoom-effekten men den höjer bilden ett snäpp till. 

   
3 9 Finstämd bild som ger en känsla av att någon lämnade 

kaoset för länge sedan, intressant och väcker frågor. 
Bänken i nedre vänstra hörnet är lite för ny för att passa in 
men sannolikt svår att utesluta ur bilden. 

   
 
  



Tema Spegling (13 bilder) 
1 9 En bild att bli glad av, kreativ och snygg. Kollar fågeln som 

speglar sig en sista gång inför daten med den andra? 
Härlig kontrast mellan skogens färger och de lite mer 
pastellaktiga färgerna i spegeln. 

   
2 
 

1 Fint fångat av både ute och inne med en enkel 
komposition i fin färgskala. Känslofylld bild som även den 
andas lite William Egglestone. 

   
3 6 Kul tolkning av ämnet, massa bilder i en och samma bild, 

bra exponerat. Det hade varit intressant att se den 
tightare beskuren kring den yttre fönsterramen. 

   
 
 
Tema Övergivet (13 bilder) 

Placering Bild nummer Motivering 
1  5 Bra och spännande perspektiv, fint exponerat och ett 

passande ljus. Snygg tolkning av ämnet och en intressant 
bild. 

   
2  
 

7 Fint utsnitt och bildvinkel av en gammal båt som varit 
övergiven i många år, delvis fylld med vatten och 
växtligheten har börjat ta över. Fint exponerad och bra 
skärpa. 

   
2 11 En finstämd bild som väcker många tankar. Vad för liv 

pågick här, vem har bott och brukat marken här? Kan 
himlen tonas ner lite för att inte ta uppmärksamhet från 
huset? 

   
 
 


