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Vindkraft

Tomas Hansen
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Triangeldrama
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Smeden
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Promenad i dimma

Ingrid Tillberg
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Första frosten
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Pollinera

Alf Fredlund
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Tunnelbana
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Moonlit

Anna-Karin Wihlborg
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På väg mot toppen

Agneta Thulin-Landgren
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Vattenfena

Mats Stafström
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Rördrom
Bostadspolitik
Bokskog
Kirke
Loppis

Mats Stafström
Lennart Hansson
Tomas Hansen
Göran Gudmundsson
Leif Lundquist
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Ett fint ljus o ett spännande djup i ett bra format. Dimman o ljuset gör allt i denna bild! Kanske
man skulle beskurit bort lite på vänster sida.
En kul bild. Många fina nyanser av grönt. Den kunde varit beskuren lite mer på vänster kant o
upptill. Kul med så många djur, speciellt att myran är på nyckelpigan.
Bilden kunde tom varit lite mörkare för att få en ännu genuinare känsla av yrket. Rörelsen i
hammaren är jättefin, även glöden. Fina o behagliga färgtoner. Hur hade den blivit i svartvitt men
behållit glöden i färg?
Lugn, skön o behaglig. Den känns mystisk o djup eftersom man ej kan se in i dimman. Bra
komponerad. Känns melankolisk. Men vad har man gjort vd redigeringen? Känns suddigt.
Bra balans, kan titta länge. Ser ut som en etsning. Känns för överskärpt. Ger vinterkänsla. Grafisk
bild.
Känns tung i högerkanten. Väldigt skarp o tydlig. Fint ljus. Man kunde fått med mer av bakänden o
blomman nertill.
Den är skarp, men suddig. Ett bra ljus o djup. Färgerna o rörelsen är bra. Men! Var är tåget???
Den hade fått bättre placering om det fanns spår efter ett tåg.
Kreativ. Fint med ljuskällan i bakgrunden. Mysiga färger. Blomman känns dock för upplyst. En
modern bild som man ser ofta.
Påminner om silhuettbilder från förr som man klippte ut av papper,ger en nostalgisk känsla. Fick
känsla av HC Andersens ”sotare”, trots det är en arborist. Intressant silhuett.
Det är vattnet o fisken som gör allt i denna bilden. Det finns ett momentum. Kul att fotografen har
fångat fågelns fångst! Vinkeln på fågeln hade kunnat vara bättre. Man kunde även ha beskurit
bilden bättre.
Kul att ha fångat en ovanlig fågel i luften. Skärpan är bra, men vi kanske skulle vilja ha lite oskärpa
på vingarna för att ge känslan av rörelse.
Kul kontrast. Vi tror inte att mannen får bo på något airbnb...
Kreativ o snygg, ett schwung i bilden.
En intressant bild med statyn på toppen av berget. Båten känns dock inklippt.
Känns för överskärpt. Varför har man en text i vänster hörn?

