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En fartfylld bild i öknens färger. Vi var lite fundersamma på oskärpan i, på håll ger den 
bilden liv och rörelse men på nära håll ser den inte äkta ut vilket kan upplevas som 
störande.
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En fantastisk bild där vi fastnade för kvinnans reserverade blick. Bilden väcker nyfikenhet 
och väcker fantasin. Beskriver den något om hur det är att komma till främmande land, 
utanförskap i förhoppningarnas land? Busskortet och cola-burken är färgklickar som 
förstärker intrycket. Bilden har flera intressepunkter som kompletterar varandra. Bilden 
hade fått en betydligt högre placering om det inte vore för retuscheringen som inte är 
tillräckligt noggrant utförd.
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En fin ögonblicksbild, mycket fart i bilden och ett intressant och bra ljus. Vi upplever att 
bilden är något överskärpt.
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Vackert ljus. Bilden har många intressepunkter som några av oss upplevde det som lite 
rörigt medan andra tyckte det förhöjde bilden. De viktigaste intressepunkterna finns 
samlade nere i högra hörnet vilket ändå skapar ett lugn. Man kan även se en diagonal, 
även om den är lite "motsträvig" vilket också ger en större stabilitet.
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Även denna bild gav upphov till en del intressanta diskussioner och den växte efter hand. 
Bilden är på något sätt tvådelad, färg och skärpa och den enkla byggställningen till 
vänster, dis och oskärpa och den moderna byggnationen till höger. Det är en tydlig 
"skarv" mitt i bilden som förhöjer. Bilden har ett enormt djup iflera dimensioner.
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Bilden vinner på sin renhet och enkelhet. Den är inte överskärpt och färgerna känns 
naturliga. Fågeln är perfekt placerad i bilden.
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Fotografen har placerat sig på en plats som ger en utsökt komposition och ett vackert 
linjespel med kraftiga kontraster. Personen på bilden känns helt rätt placerad för att ge 
bilden liv.

9



Mycket bra teknisk kvalitet och kompositon. Ljuset är fantastiskt och drar blicken till sig. 
Kontrasterna skapar dramatik i bilden och växtligheten i silhuett skapar en mjukhet. 
Bildens stora mörka parti skapar rymd som förhöjer känslan.
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Bilden växer ju mer man ser den. Den är mycket kreativ i sin enkelhet och lyckas 
verkligen förmedla en känsla. Det avskalade ger utrymme för betraktarens egna tankar. 
Vackra linjer som skapar en mjuk form. Tekniskt finns inget att anmärka!
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Bilden vinner på enkelheten, linjerna och de ljusa milda färgtonerna. Blicken dras med 
självklarhet mot personen som framhävs trots att den upptar en så liten del av bilden. Vi 
hittar inget att anmärka på den tekniska kvaliteten eller kompositionen. Fotografen är 
perfekt placerad för att få en kreativ bild! GRATTIS!!
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