
1



2



Svenskt vykort, eller en uppmaning till trafikverket om fler p-rutor?

Kul fångad situation med ”värmekänsla”. Dock lite konstigt o. inte helt ofarligt  ställe att 

sitta på.

Bilden är inte så bra rent  tekniskt.
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Två bilder med likartat tema, varav den här är den svagaste trots känslan av värme o. 

hetta!
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En ”varm” omfamning där den subtila poängen är samtida mobilsurf eller dylikt.

Förmodligen skulle bilden vinna på en en koncentration , dvs en renodling  av 

situationen.

Testa gärna med olika maskning!
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Ser sommsrvarm ut av molnens lätthet o. blå himmel!

Kompositionen ges spänning  genom repens  riktningar, samt kontrasten mellan 

mörkt motiv o.  

ljus  sol.
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Generationsbild med fin, enhetlig färgton och lugn bakgrund där barnet inte är helt 

skarp.

Den lille tittar lite förvånat på fotografen emedan den äldre utstrålar stolthet.

Sannolikt hade bilden varit bättre om kontakten mellan de båda hade varit större.

Dessutom hade bilden vunnit på en koncentration.
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Bild, där man känner hettan från den flödande solen som katten sökt skydd från.

Bildmässigt så frigöres katten i den mörka skuggan o.den brunrosa delen på bilen 

bidrar med

Färg, som dessutom harmonerar med kattens nos. 
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” Varm” o. tekniskt bra bild med helt  ok komposition. Pröva dock att maska bilden i 

nerkant o. tv.      

För att öka koncentrationen o därmed dramatiken i bilden.

Tänk vilken fantastiskt spännande bild med bara brandmannen i förgrund o. den 

abstrakta

Rök-elden i bakgrunden!       
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Av de två bilderna med likartat tema är detta den bättre Dels genom den varmare, mera    

realistiska  Färgtonen o. dels den  fina kompositinen. Väl utnyttjad bildyta där de 

utslagna 

armarna  Bildar en ”korsverkan”, flamman ger diagonal o. allt leder till mannens 

ansikte.

En på temat härlig o. dramatisk bild!
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Behaglig kvällsstämning med skön, varm ton och där bakgrunden försvinner i välgörande 

oskärpa.

Bild som får oss att längta till ljusare årstid 
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Skarp o. välkomponerad bild som ger ett fint grafiskt intryck o. dessutom utstrålar hetta.

Masken bidrar till bildens abstrakta uttryck. Grattis!
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