28. Apr. 2020

Resultat Vårtävling
Motto “Spår”
Tack så mycket för det roliga uppdraget att få bedöma eran tävling! Det var jätteroligt att få ta del av så
många olika tolkningar på temat spår. Verkligen ett oväntat bra tema tyckte vi, går att tolka på så
oväntat många olika sätt. Nedan följer de bidrag som placerat sig topp 10, tillsammans med en kort
motivering till varför vi valt just den bilden.
Återigen stort tack och hoppas ni är nöjda med bedömningen.
Hälsningar,
Skellefteå Fotoklubb

1. In the desert
Härlig rörelse, fin komposition, vackert ljus. Ränderna i sanden och i personernas kläder ger
ytterligare kraft i bilden. Vi vet inte vart de är på väg det ger bilden en mystik som är
tilltalande. En klar etta.
2. Snön faller
Bildens djup och möjligheten att följa personen in i bilden ger en fin komposition. Fina matta
färger, tillsammans med snöflingorna som fångats ger ytterligare ett djup i bilden.
3. Brösarp
Vid en första anblick är detta en svart/vit bild, därför är färgklicken så framträdande när vi
fångas av spårväxeln. En känsla av övergivenhet infinner sig. Har sista tåget gått?
4. Ankommande
Äntligen rullar tåget inpå stationen, hon har väntat länge. En välbalanserad bild, fin
komposition och vackert ljus. Föredömligt glest mellan människorna i dessa virustider :)
5. Spår1
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Ljuset och stämningen fångar oss. Maskrosornas fröbollar och gräset vid spåret vittnar om
att trafiken inte är så livlig här.

6. Spår i sand
Spåren i sanden väcker vår fantasi, vem gick här? Sanddynerna med sina mjuka kullar
skänker värme åt bilden och ger oss sommarlängtan.
7. Hjulspår med jultåg
Ångan ger dramatik åt bilden, vi kan höra lokets frustande och visslingar som antyder att det
är dags för avgång. En bild som påminner om järnvägens historia.
8. Sporspår
Ett bi som med huvudet på sned ser så glad och nöjd ut med sitt dagsverk, eller? Det finns en
charm i bilden som tillåter en vidare tolkning av ordet spår.
9. Spår2
Härliga linjer åt flera håll i denna bild. Allén delar bilden i överkant, skiljer marken från himlen.
I det böljande jordbrukslandskapet syns spåren av bondens maskin.
10.U-bahn Berlin
Punkig bild med sin svärta, dramatik och sitt klotter. Avskalat med tydliga linjer. En bild som vi
gillade.
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