Enskilda bilder blev placeringen så här:

Guld : Per Strömberg
Med motiveringen att fotografen fångat en skön känsla som harmonerar med ljuset i
bilden och att valet att konvertera till svart-vitt är ett utmärkt val!
Den är samtidigt lite för skarp I huden då finnar och annat i huden nästan får för mycket
uppmärksamhet, vilket är synd pä en sä i övrigt skön och mjuk bild.

Silver : Per Strömberg
En välkomponerad bild med bra balans i gråskalan och ett skönt formspråk som tilltalar
de flesta betraktare. Som tidigare nämnt verkar bilden sakna en grundskärpa eller är
överbearbetad vid bildbehandlingen.

Brons : Anders Svensson
Bra komposition, läckra men dova färgtoner som harmonerar bra med motivet. Allt
fångat i ett fint ljus som förstärker förgängligheten i allt. Det finns dock partier i bilden
som ser blåmålade ut och man verkar ha dragit för hårt i vissa reglage vid bildbehandlingen
Bildkollage:

Guld : Tina Löwenborg
Sköna fina ballerin En underbar bildserie med en berättelse i mjuka toner och harmoni.
Tilltalande serie med motiv från ”hela” uppsättningen, vilket ger en helare bild.
Snyggt bildbehandlat, möjligen lite för utträtt i vissa delar där det kanske inte hade
behövt vara det, t.ex. på skorna (instrumenten är helt ok då de är så blanka)
Underbar bildserie som klassar ut allt annat!
Bra jobbat!

Silver : Lena Mårtensson
Underbara blå timmen. Fantastiskt vackert fångat. Mycket välkomponerat och
balanserat. Snyggt framkallat/blldbehandlat.
For att göra kollektionen/serien mer komplett kan man dock tycka att en av brobilderna
kunde bytas ut mot t.ex. en närbild.
”Kill your darlings” kanske skulle kunna tillämpas här? T.o.m. en kanske lite mindre
perfekt närbild kunde göra kollektionen än bättre?!

Brons : Marcus Strömberg
Nature takes it back.
Här gäller absolut det som vi beskriver på andra platsen. Även om bilderna är bra så blir
kollektionen som en serie lite platt, då vi finner bilderna ”likadana”.
Här finns så mycket färgskalor och sköna former att fånga så att det är synd att de inte
får vara med…

Allmänt tycker vi att Trelleborg har mycket bättre genomsnittlig kvalité på bilderna än
vad vi har sett hos flera andra fotoklubbar.
Visst det är ”bara” fotoklubbar som består av alla möjliga människor, vissa har ju precis
börjat och man måste få leka och testa så man kan lära sig! :)
Så som avslutning säger vi;
Även om vi tycker att Trelleborgs fotoklubb har en bra genomsnittlig kvalité på sina
bilder så –Lek på!
Mvh Hässleholms Fotoklubb

