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Den här bilden har fått komma med genom trots att den tänjer mottots gränser lite väl 
långt. Nästan allt kan förstås bli en väntan om man kopplar en efterkonstruktion till 
bildens ögonblick. Den klarar inte riktigt mottot men har ett roligt motiv som 
kompositionellt är väldigt bra, med fint ljus och en intensitet som fäster.
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Bilder tagna med teleobjektiv blir ofta svårhanterliga när de komprimerar bildrummet. I 
den här bilden händer det alldeles för mycket. Mängder av oväsentlig information tar 
bort det som utgör mottot och det egentliga centrum i den här bilden: mannen i 
lastbilen. Med en annan bildvinkel exempelvis till höger om personbilen i höger bildkant 
hade bilden fått en helt annan laddning. Det hade också förstärkt mottot genom att 
tydligare visa de unga männens väntan i personbilen.
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Det tar en stund innan man ser mottot i bilden. Den gamla brandbilen har väntat länge 
på en utryckning. Det är en fin komposition av ett trivialt motiv: bilens framträdande 
front, vägens diagonal sommarlandskapet och huset i bildrummets djup. Det röda och de 
gröna står också fint mot varandra.
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En variant till på människors väntan på att transporteras. Bilden är kompositionellt 
väldigt splittrad med en oönskad mängd gestalter och linjespel. Det är för mycket i bild 
för att man skall kunna fästa blicken riktigt. Den hade vunnit mycket på en tydligare 
beskärning exempelvis genom att låta motivet bli gruppen av människor i mitten: 
mannen i den ljusa rocken till och med den sittande kvinnan i vita byxor. Det hade räckt 
för att förmedla mottot – ”Väntan”.
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Också en sorts väntan. På resultatet. Bra koncentration i motivet och en finurlig glidning i 
det där med avbildning. Konstnären ger sin subjektiva bild av mannen i kepsen medan 
kameran samtidigt ger den mer objektiva teckningen av hans ansikte. Kontrasten mellan 
teckningarnas svartvita avbildning och fotografiets ”färger” som förutom ansiktena går 
just i en gråskala.
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Det finns olika former av väntan. Här i väntan på kunder och kanske utsträckt en väntan 
på just julen och att julgransförsäljningen ska vara över. Det är en fin färgskala i bilden 
med mannen i den röda overallen i bildens centrum som en fanfar i vinterlandskapet. 
Bilden kunde beskurits tajtare för att öka bildens laddning men samtidigt finns här ett 
välkänt stadsrum att förmedla och kanske just att det finns olika träd i vår herres hage –
de i parken och de vi vördar i juletid inomhus men med en kortare livstid…
Lite skum på granen till vänster om mannen på bilden, den ser retuscherad ut. Känns 
onödigt i så fall.
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Människors väntan. Fint porträtt med mannen i profil med de vilande händerna som 
bildens starka centrum. Bilden fångar just när väntan är en otålighet på något, kanske en 
buss, men en funnen vila i det hörlurarna förmedlar. Gillar svärtan i bilden, en kärv ton 
som laddar den med närvaro. Kompositionellt koncentrerad där väntkurens vertikala 
linjer ger stadga.
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En väldigt tydlig bild av väntan som vi alla känner den. Att resa med tåg är att resa 
kollektivt, med andra. Ändå är vi många främlingar som samsas både i vagnen som på 
plattformen, alla på väg med enskild destination, i vår egen verklighetsbubbla. Det här är 
en vilsam bild, de båda männen inneslutna i sig själva och med sina mobiltelefoner. En 
bild av samtiden, kontaktlösa sinsemellan men båda i kontakt med en virtuell värld. 
Kompositionellt hade bilden vunnit i täthet på att den beskurits till vänster mitt över 
vagnsdörren. Nu känns bildrummet omotiverat utdraget däråt. Kanske också att lite 
mera kontrast skulle gjort bilden starkare.
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Väntan tänker vi kanske allra först som en person som väntar på någon annan, men det 
kan även vara att vänta ut en situation, ett tillstånd. Det lite annorlunda perspektivet har 
den här bilden samtidigt som den påpassligt fångar ett ögonblick när vädrets makter 
måste hanteras med uppfinningsrikedom. Bilden känns lagom tajt vilket koncentrerar 
bildens händelserum men ändå har så mycket med att man får känslan av platsen. Den 
har även fångat ljudet (!) av smattrandet från den överraskande störtskuren.
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Barn är alltid tacksamma på bild men den här bilden har också en klarhet och laddning 
som fångar in mottot ”Väntan”! Minspel och kroppsställning berättar allt om barnets 
position i vuxenvärlden. Den är charmig och har ett fint perspektiv på barnets nivå med 
de vuxna som en skog av ben. Kompositionellt koncentrerad och effektiv.
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