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tema
svart och vitt



Jury – 11 st
V. Skedvi konstnärsförening





10.  Give me five – Suzanne Pedersen 86p

Balans med händer och tomrum. Balans med skärpa och oskärpa
Konstnärlig. Kan spegla dagens flyktingströmmar eller hjälpande händer.
Väcker tankar både spännande och obehaglig.

” Politik eller bara Barbie ”





9. Kattuggla – Bengt Uhnoo 84 p

Fina kontraster mellan vitt och svart. Grynigheten upplevs som vacker och lyfter fram tavlan. 
Bilden skulle tjäns på en djärvare beskärning och flyttat ugglan till vänster eller till höger i 
bilden. Utmärker sig inte med denna placering av ugglan.

”Natur dokument”





8. Fredagsmys – Pia Hendeberg 78p

Koncentrerade barn som har fokus på olika saker. Vardaglig bild som reflekterar 
dagens samhälle. Barnen till höger har fint ljus på sig. Den äldre delen av gruppen 
tilltalades mer av denna bild.

”Familjevardag med bollibompa”





7. Bromystik – Margareta Kälvemark 77p

Mönstret i bron gör att bilden växer. Detaljerna växer fram allteftersom man 
studerar bilden. Vad finns/händer bakom bron. Grafisk konstnärlig. Växer med tiden 
som man tittar på den. Bra balans trots att den skär av bilden i tre.

”Bromysterium





6. Kontemplation – Margareta Kälvemark 75p

Fantastiskt ljus på himlen. Fina kontraster mellan bakgrund och 
förgrunden. Spännande med att ha förgrunden i siluettfärg. Bilden 
upplevs som rörig med halva hundar och koppel till alla hundarna. 
Annan beskärning av bilden hade gett mycket lugnare intryck vilket den 
hade tjänat på. För mycket objekt i nedre delen av bilden.

”Sommar och skugga”





5.Fjällko i Tiveden – Suzanne Pedersen 67p

Vackert gräs, mjukt, prickigt, skapar harmoni bilden till kon. Bryter 
dispositionen på ett bra sätt ( kon på väg ut ur bilden ) ödsligt men 
rogivande, mjuk upplevelse. Hade tjänat på någon form av inramning.

”Muuuuuckert vacker”





4. Kvinna med vit hy – Mikael Lorin 66p

Bakgrunden är diskret och lugn vilket lyfter ansiktet. Ansiktet 
ger hopp, livfulla ögon. Kompositionen är bra. Förskjutningen 
av ansiktet till höger gör den mer spännande.

”En bild som jag skulle vilja måla av”





3. Gråkall dimmig  höstmorgon –
Pia Hendeberg 51p

Romantisk mystisk bild, bra kontraster mellan suddigt och 
skarpt samt ljust och mörkt. Bra fina propotioner på objekten 
i bilden- Rörelse tack vare positionen på benet på personen. 
Smaklig nivå på toningen i bakgrunden-

”Romantisk mystik”





2. Matpaus – Mats Kälvemark 49p

Livfull fågelbild som fångar ögonblicket med. Vackra fjädrar på fågelungen. Bra 
komponerad. Linjer leder i i bilden. Passpartoun hade tjänat på att vara helt svart. 
Monteringen av bilden upplevs som sned.

”Fångad i Ögonblicket”





1. Trollskog med barn – Mikael Lorin 40p

En stämningsfylld bild med mystik. Fint ljus på barnen. Speglingen och 
den dramatiska molnen med vattnet lyfter hela bilden. Bra komposition 

och balans, skärpedjup där det behövs.

”Fullträff i balans”




