söndag 11 mars 2018

Bildbedömning Fyrklubb
Färgklass
1. Ångkraft/Gävle FK Härliga toner i det metalliska med det röda som kontrasterar,
linjespelet ovan loket lyfter bilden. Smart att välja kvadratiskt format.
2. Vinterskog/Sala FK Härligt drömsk bild där man sugs in i bilden, vi tror att den
hade lyfts ett snäpp till i svartvit.
3. Korrigerad plåt/Gävle FK Originell och mycket lycka bildidé plus för fina linjer.
4. Julstämning/Sala FK Originellt och lyckat julkort, där fotografen lyckats väl i
efterbehandlingen.
5. Parasoll/Folkare FK Fin komposition med blöta gatstenarna och det gula mellan
dem.
6. En antydan/Folkare FK Ljusa linjer och skärpa i topp så blicken leds in mot det
ensamma trädet, bilden hade lyfts av panorama format.
7. Innerdalen/Gävle FK Fin komposition med vackra höstfärger, bildens centrala
del saknar något som sticker ut.
8. Backside/Folkare FK Spännade form och ljusättning, lite mera kontrast i ryggen
så man sett tatueringen bättre skulle ha höjt bilden en snäpp.
9. Arbetsmyra/Gävle FK Häftig bild med fantastisk skärpa och detaljrikedom, hade
vunnit på någon form av vinjetterna eller tajtare beskärning.
10. Vävande flicka/Gävle FK Fint ljus och bra färgsättning, ljuset på flickans öga är
underbart, bilden hade vunnit på att beskäras till höger om flickan.
11. Träd i Toscana/Folkare FK Härligt ljus och komposition (linjer och skugga), dock
för hög färgmättnad i det gröna.
12. Ju fler fotografer ju bättre foto/Söderfors FK Uppmärksamt fångat väcker frågor,
kanske ännu mindre skärpedjup?
13. Mansroll/Sala FK Härligt fångat Streetphoto och de 3 männen i bilden, bilden
hade vunnit på en svartvit variant då den rosa skylten stjäl lite för mycket
uppmärksamhet
14. Kanadagås/Folkare FK Vackra färger och linjer, hade gärna sett ett lägre
perspektiv.
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15. Myggjagare/Gävle FK Härlig ögonblicksbild som dock saknar skärpan på
motivet bortsett från myggan, men samtidigt vet man hur fort det går i dessa
situationer.
16. Böckling i Riga/Sala FK Vackra färger men känns lite kompakt och kanske hade
vunnit på en vit passpartout
17. Värmande sång/Sala FK Stämningsfull bild, men kvinnan i turkos jacka hade
kunnat beskurits bort då hade bilden blivit mera tidlös
18. Allvarlig köbildning/Söderfors FK Fin färgskala, men lite för tajt, hade vunnit på
om främre bilen synts mer.
19. Fyren/Sala FK Bilden känns för onaturlig för HDR, vi tycker att den skulle ha
varit svartvit.
20. Frostäpple/Folkare FK Hade vunnit på kvadratiskt format och inte för tajt
beskärning.
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