Resultatet af Fotokonkurrence 2012:
Dommer: Fotograf, Jeanne Marie
Jeg har som sidste år fokuseret på at de tre F er – Fange, Fastholde og Fornøje – skal
være tilstede i det gode billede. Det er altid det, bevidst eller ubevidst, man dømmer
billeders kvalitet udfra.
Der er selvfølgelig en del billeder af åen, hvilket må siges at være meget forståeligt. Jeg vil
gerne fremhæve billedet: Flamsted-Gerding 30-07-2012 001 (2). Jeg synes der er rigtig
mange elementer der taler godt sammen og skaber et meget stemningsfyldt billede
Jeg ville skære lidt af bunden og højre side af billedet. Efter min mening er der lidt for
meget vand og siv/græs i fokus, hvilket gør at opmærksomheden stjæles fra alt det
spændende med disen og lyset der sker oppe omkring broen. Det er dér jeg gerne vil op.
De tre billeder der løber af med 1. 2. og 3. pladsen i år, synes jeg, er super fine. De er alle
tre meget grafiske, fornøjer og sætter et aftryk i min hukommelse. Jeg kan lige se for mig,
at de er at finde på hylden for postkort i f.eks. Ikea.
3. pladsen går til Døgnfluesværm over engen
Rigtig dejligt billede. Jeg tænker det er samme fotograf
som ”Døgnfluesværm over åren”,
og der er det hér MEGET bedre. Og det kunne bliver
endnu bedre hvis vi kom endnu
tættere på døgnfluerne (altså mere tele), så der var
færre fluer i fokus. Blikket flakker nu
rundt i hele billedet og jeg har svært ved at finde hvile og
ro i mylderet. ”Døgnfluesværm
over åren” som jeg sammenligner det her billede med,
har SÅ meget kaos at vores hjerne
kun lige kan overskue at registrere, at der er en stor sværm af fluer. Det ville hjælpe meget
på roen og dermed også nydelsen af billedet, hvis blikket kunne få endnu mere ro.
Men jeg synes vi befinder os på et meget højt plan. Billedet har stillet krav til udstyr og højt
teknisk kunnen. Super flot. Fotograf Per Schaap

2. pladsen går til Majflue ved Gerding hytten
Rigtig dejligt billede med skønne farver og former.
Kompositionen sidder lige i øjet. Majfluen
skiller sig godt ud fra baggrunden. Den er meget detaljerig og
lyset falder flot på den. Fotograf Bjarne Christensen

1. pladsen går til Solnedgang i sivene
Super flot og et rigtig godt bevis på at der ikke skal
særlig meget til at få et fantastisk
billede. Siv, det perfekte lys og et godt fotografisk
øje til at indfange stemningen – og det
må man sige er lykkedes her. Jeg har dog en lille
smule imod det der store siv der er lige i
midten af billede, og det bliver efter min smag også
lidt rodet i højre side af billedet, det er
også dér lyset ”dør” lidt. Jeg kunne måske finde på
at beskære det kvadratisk helt fra
venstre, så det store siv ville befinde sig meget mere til højre. Men det er virkelig småting.
Det er helt klart et billede der vil fornøje mange, hvis det hang på en væg.
Kæmpe stort tillykke og godt gået. Fotograf Per Schaap

