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Motto: Fritt



Här kommer ett gäng studenters funderingar 
och tankar kring  våra bilder.
Utbildningar som är representerade är:
Samhällsplanerare
Estetisk linje
Marknadsföring/Reklam
Mikroelektronik
Samt en Doktorand inom röntgen
Samtliga är fotointresserade och tittar 
dagligen på bilder. Egna eller via digitala kanaler. 
De tyckte det var mycket svårt utan ett motto, men 
också väldigt roligt.
Då kör vi!



PLATT-TRÖTT
Margareta Kälvemark

PLATS 11 



PÅ VAKT
Mats Kälvemark

PLATS 11 



MUSTANG
Mats Kälvemark

PLATS 11 



TIVOLI
Pia Hendeberg

PLATS 11 



HELLJUS
Mikael Lorin

PLATS 11 



VATTENFÄRG
Pia Hendeberg

PLATS 11 



KVÄLLSLJUS I PARKEN
Börje Lindström

PLATS 11 



LJUSPUNKTER I HÖSTMÖRKER
Helén Lindelöf

PLATS 11 



TOPP 10



PLATS 10 

Fin bild som får en att fundera på vad hon 
tänker på.
Intressant känslospel.



CONTEMPLATION
Margareta Kälvemark

PLATS 10 



PLATS 9 

Kul idé. Snyggt fångat. En enkel bild som det 
händer mycket i.
Orion är ju den finaste stjärnbilden.



ORIONS FESTBÄLTE
Marie Eriksson

PLATS 9 



PLATS 8 

Udda motiv och härligt ljus. 
Bilden säger mig inte så mycket men är fin.
Modernisering. Vägen mot nya energikällor.
Fint ljus med spännande skärpa. 
Den är enkel men skapar en varm känsla med 
sina bruna toner. 
Snyggt när gammalt möter nytt.



LEDLYKTA
Suzanne Pedersén

PLATS 8 



PLATS 7 

Annorlunda och fantasifull. Vad är det? 
Känns något oskarp och dragen i färgerna.
Rolig idé. Fin bild. Retrokänsla. Känsla av 
neon och arkadmaskiner.
Intressant motiv. Ett spännande konstverk 
som leker med färg och ljus.



LYSANDE
Marie Eriksson

PLATS 7 



PLATS 6 

Fin plats man vill vara där. Slottet i lite för 
mycket skugga.
Lite ointressant. Rofyllt. Härliga färger, härligt 
motiv. 
Känns varmt och inbjudande men samtidigt 
lite ensamt.
Fin bild med en vacker färgsprakande 
solnedgång. 
En mystik runt slottet.



LÄCKÖ SLOTT
Susanne Flink

PLATS 6 



PLATS 5 

Härlig inramning och tydlig riktning för blicken 
som leder ned mot vattnet. 
Fin kontrast. Från en annan tid. Intressant 
motiv. Fin skärpa. En magisk bild som fångar 
ljus och atmosfär. Färgerna talar till en och 
man känner att man står i gränden och tittar ut 
längs gatan.



LJUSET I TUNNELN
Helén Lindelöf

PLATS 5 



PLATS 4 

Dyster och tung men med hoppet som 
strömmar in. 
Trädet utanför leder tanken till liv.
Kul med svart-vitt. Bilden ger en känsla av att 
vilja vara någon annanstans. Även utanför 
känns det dystert fast på ett annat sätt. 
En enkel men mystisk och nästan lite 
skrämmande bild. 
Den väcker många tankar. Den har ett fint ljus.



KYRKFÖNSTRET
Suzanne Pedersén

PLATS 4 



PLATS 3 

Pampigt och ståtligt. Upplever färgerna lite 
onaturliga.
Lite mystisk. Färger och ljus snyggt fångade 
trots svårt motiv.
En sagolik bild som för tankarna till Mysteriet 
på Greveholm.
Det är en skarp och tydlig bild med en 
händelserik berättelse och sprakande färger



NYÅRSAFTON
Susanne Flink

PLATS 3 



PLATS 2 

Rolig komposition. Glädje och bus. Fint fångat 
med reflexerna i golvet.
Futuristisk bild. Intressant miljö. Väldigt få 
detaljer som syns. Siluetten och ”stammar” av 
stål ger känslan av en främmande och 
annorlunda plats.
Livets labyrint. Spännande motiv som fångade 
min uppmärksamhet.
Skarp bild och en spännande berättelse. Vem 
är det? Vart är hen på väg?
Snygg gråskala.



LEK I STÅLSKOGEN
Börje Lindström

PLATS 2 



PLATS 1 

Stämningsfull. Gåtfull, vem är han? Vad skriver 
han? Roman? Hot? Självmordsbrev?
Fakturor? Fint ljus med skärmen som ljuskälla.
Intressant motiv. Snygg kontrast mot 
bakgrunden när datorn blir bildens ljuskälla.
Sååå 2019. Bilden visar hur man jobbar, pratar, 
och lever. Intressant bild med bra djup och 
skärpa.
En skarp och tydlig bild som väcker många 
frågor. Vem är han? Vad gör han där? Vad 
skriver han om? Ljuset skapar en mystik.

GRATTIS !!



DIGITALT ARBETSLJUS
Mikael Lorin

PLATS 1 



TACK! 


