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Ett bra porträtt med bra skärpa och fina färger. Bra komposition. Bilden
förmedlar tankar och känslor och hade kanske fått en bättre placering om 
den inte haft en del tekniska missar med misslyckade kloningar.
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Motivet är bra, fint fågelporträtt, med bra komposition. Bakgrunden är OK

men känns lite störande. Fågeln ser lite ”grynig” ut som den vore förstorad 

mycket.
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Tekniskt mycket bra med både skärpa och färg. Ljussättningen är bra men

Upplevdes som något platt, lite mer kontrast för att få mer liv i bilden. Det 

Var något som gjorde att det kändes som bilden lutar, kanske skulle mer av

vänster arm varit med så munken kommit mer i mitten och fått en

jämn triangel i kompositionen.

Ett mycket bra porträtt som förmedlar lugn och harmoni.
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Bilden förmedlar känslan av sommar i Sverige. Blicken mot smultronen

Och handen ger liv i bilden. Tekniskt är bilden bra men en varmare ton 

hade gjort bilden bättre. Kompositionen bra men kunde kanske beskurits

lite.
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Även denna bild är av mycket bra teknisk kvalitet med bra skärpa fina 

färger och en fin bakgrund.

Kompositionen OK men bilden hade vunnit på att det funnits mer luft 

framför fågelns näbb.

Ett vackert fågelporträtt.
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En trevlig matbild som man blev hungrig av att titta på. Bra teknisk 

kvalitet med fina färger. Lite störande är det färgade partiet i nedre högra 

hörnet. Kompositionen är mycket bra med lagom stort skärpedjup och 

linjer i bilden gör att ögat söker sig till den skarpa delen i bilden. 
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Bra skärpa på huvudobjektet med en kreativ vinkel. Bilden ger många 

tankar, vad flickan tänker på, var är hon på väg, vems sitter mitt emot 

henne osv. Bilden vinner på att vara svartvit. 

Vi stördes av duvan i förgrunden. Bilden skulle ha vunnit på att den 

beskurits bort.
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Tekniskt väldigt bra med skärpa på det rätta stället och en neutral 

bakgrund som lyfter fram fågeln med fint ljus på fågelns bröst och bakdel. 

Bra komposition med den diagonala grenen och att man lagt utrymme 

framför fågeln. Ett lite minus är det lilla bladet som sticker fram på 

fågelens bröst. Det är en vacker fågelbild. Ögonblicksbilder som denna är 

svåra att ta men kanske inte förmedlar så mycket mer än att var vacker. 
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Bilden utstrålar verkligen glädje. Tekniskt bra med skärpan på det rätta 

stället trots det ymniga snöfallet och en fin inramning av de grönklädda 

tjejerna som drar blicken till sig och framhäver huvudobjektet. En fin 

komposition. En mycket bra bild.
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Tekniskt sett närmast perfekt. Bilden är tagen i rätt ögonblick, med otrolig 

skärpa på fågeln trots kort skärpedjup, en harmonisk bakgrund som passar 

motivet utan att störa. Bra komposition, fågelns placering och vingarna 

som ger liv i bilden. Bilden förmedlar lugn och frihet. En bild man minns 

och gärna skulle ha som tavla på väggen.
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