RESULTAT
Vårtävlingen 2021
Bildbedömare Umeå Fotoklubb
Kategori Monokrom

Placering 10
Ingen torgskräck

Arne Hansson
Spännande bild med sina mönster som
fångar in människorna i sitt nät. En bild
med en känsla av analogt fotograferande
(vi funderade på om det är ett skannat
analogt foto). Bilden ger utrymme att
granska, fundera och skapa en historia
kring bilden, vilket vi gillar.
Vi hade dock önskat att fotografen
beskurit lite mer av den tomma ytan i
nederkant men behållit bredden.

Placering 9
Parkeringsplats

Håkan Fredén
En väldigt grafisk bild som står stadigt i
sitt fundament. Fin gråskala och svärta.
Väl valt att göra bilden i stående format
och placeringen av biljettautomaten i
vänstra hörnet, m.a.o. en väl
genomtänkt komposition. Den känns
nästan lite olustig i sin ödslighet, lite
olycksbådande.
Det som drar ner bilden är en inte helt
lyckad komprimering av storleken,
framförallt blir de grå partierna tämligen
ut smetade. Vi hade gärna sett den i full
eller medium upplösning.
En annan sak som vi kom att diskutera
var fågelns vara eller icke vara – men nu
får den vara där den var.

Placering 8
Miner
Marianne Pedersen
En bild som får oss att le, - vad är det
egentligen som herrarna i bakgrunden
pratar om och som får henne att göra
detta uttryck? Förmodligen pratar de om
mat med tanke på den som står bakom.
Snyggt behandlad bild där skärpa och
uttryck ligger perfekt på kvinnans
ansikte. Hennes placering mitt emellan
herrarna gör också sitt till bildens uttryck

Placering 7
Skånsk vinter
Håkan Fredén
En ganska klassisk komposition av den
slingrande vägen som försvinner i
fjärran, men den funkar ändå. Mycket
bra djup, svärta och gråskala i lager
genom bilden. För en gångs skull störs
man inte av elledningarna som skär
genom bilden, utan här blir de mer ett
komplement i kompositionen istället. De
enda vi inte riktigt gillar är beskärningen
till vänster där vi önskar att man tagit
med hela trädet. Det förtjänar att vara
med.

Placering 6
Tulpaner

Håkan Fredén
Ja, mycket mer klassiskt stilleben blir det
väl inte...?
Vi har naturligtvis sett väldigt likartade
bilder förr, - men de är ju så vackra! Det
funkar ibland att flirta med juryn.
Det som lyfter den här bilden är den
väldigt fina ljussättningen. Inget är
utfrätt eller igensvärtat och skuggorna
har fått fint liv i bilden. Helt enkelt svårt
att motstå en sån här bild.

Placering 5
Italiensk kruka

Ragnar Andrén
En väldigt fin komposition där linjerna
drar blicken ner till den vackra krukan.
En bild som man gärna stannar upp vid
trots enkelheten i sitt uttryck. Det är inte
för mycket eller för lite i bilden, den
känns komplett.
Det som stör är möjligen det dynamiska
omfånget i bilden. Det verkar som att
man dragit ner högdagrarna för mycket i
vänstra delen så att de blivit smetigt grå
istället för vita.

Placering 4
Catarina

Lars-Håkan Hansson
POWER! En bild med ett högt
symbolvärde. Här finns kraft, fart och
styrka, både i ryttaren och hästen.
Samtidigt så tycks den kvinnliga ryttaren
hantera dessa krafter med ett upphöjt
lugn där hon forsar fram som en nutida
Jeanne d´Arc. En hoppingivande bild!
Det finns dock en del tekniska brister
som stör oss en aning, bl.a. hennes
högra ansiktshalva som vi tror har
påverkats av vinjetteringen, den blir lite
grå och inte lika uttrycksfull som den
vänstra

Placering 3
Stranden

Elsebet Borg
En härligt abstrakt bild av vattnet som
banar sin väg genom sanden. Härliga
gråtoner och mönster i en bild som
passar perfekt som monochrom. Vi gillar
särskilt den högra vattrade delen av
bilden som mest liknar en fjäder från en
fågel. Snygg bearbetning av bilden!

Placering 2
Tobi

Lars-Håkan Hansson
Här är det fart och action som gäller när
kite surfaren pressar mot vindens
krafter. På sistone har vi blivit lite trötta
på alla kite bilder, - men den här sticker
ut. Det tvådelade vattenstänket i
motsatta riktningar, den hårda
kontrasten och den perfekta skärpan gör
den här bilden till en bild i toppskiktet.

Placering 1
Skörden

Erling Pedersen
Ett underbart vackert stilleben! Otroligt fin
och detaljerad efterbearbetning av bilden.
Här finns detaljer, högdagrar och skuggor i
ett mycket fint samspel. Vi gillar den lite
djärva och tajta beskärningen. De flesta
skulle ta med hela krukan i bilden, men
inte den här fotografen. Och det höjer vårt
intresse för bilden när inte allt blir
presenterat på silverfat.
Fotografen lämnar oss ovetande om det är
ett mycket medvetet arrangerande av
bilden eller om hen funnit detta vackra
motiv under sina vandringar?
Grattis till den vinnande bilden!

