Resultatet af Fotokonkurrence 2011:
Dommer: Fotograf, Jeanne Marie, Aarhus
”Som sidste år gælder det, at...
Der er tre hovedpunkter der skal være opfyldt for at et billede bliver rigtig godt, og det er
"De tre F'er" - nemlig:
Fange Fastholde og Fornøje
Billedet skal indeholde visse elementer, som gør at beskueren bliver fanget, dernæst har det gode billede
til opgave at fastholde beskueren og sidst men bestemt ikke mindst skal det fornøje, så beskueren tager det
med sig og kan huske det.
Det er altid, bevidst eller ubevidst, "de tre f'er" vi bruger, når vi danner os en mening om et billede.
Jeg har med mit fotografiske blik hovedsaglig set på lysvalg (lysretning), kompositioner og stemninger.
Selvfølgelig ud fra rammerne for konkurrencen.
Jeg har i år valgt at fremhæve tre billeder. (dommeren kender ikke fotografen til de enkelte billeder, derfor er billederne
benævnt ved billedets navn – redaktionen)
3. pladsen går til:
Vårflue ved Skælbækken
Billedet er komponeret rigtig flot, og der er et fantastisk lys på vårfluen (man får virkelig
lyst til at røre ved vingerne.) Jeg synes billedet er afleveret for lille. Det er lidt en skam da
man ved makro-billeder rigtig gerne vil se så mange detaljer som muligt, men størrelsen
på billedet tillader det desværre ikke her. Fluen falder lidt for meget ind i baggrunden. For
at få den til at stå rigtig frem, ville det være en god idé at gøre
baggrunden mere uskarp, og lysere. Det ville være bedre hvis det var pinden der
forsvandt lidt i baggrunden og ikke fluen.
Fotograf Bjarne Christensen

2. pladsen går til:
Aftenhygge i Flamstedhytten

Super flot stemning. Meget roligt billede hvor man virkelig fornemmer hyggen i
solnedgangens skær. Jeg kan godt lide lyset, dybden, vinklen, blomsterne i
forgrunden og fisken på taget der bliver ramt af solen. Jeg længes pludselig
efter sommer :-)
Billedet minder meget om vinderbilledet fra sidste år (måske det er samme
fotograf?) Nej (redaktionen) fotografen er denne gang Bjarne Christensen

1. pladsen i år går til:
Ravnkilde
Wauw, siger jeg bare. Det er simpelthen rigtig flot. Billedet har det der skal
til for at være et rigtig vinderbillede. Jeg bliver draget af vandet - farten,
blødheden og linjerne. Lyset er også rigtig flot, og det samme gælder for
kompositionen. Men det der sætter prikken over i'et er samspillet mellem
de fantastiske varme og røde efterårsfarver på land og de kølige blå farver
i vandet. Det ligner noget fra et eventyr og jeg er vild med det.
Fotograf. Per Schaap
Kæmpe stort tillykke!!”

