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Jury är Alexander Mahmoud flera år nominerad ll Stora Journalistpriset. Skriver 
o a för DN. Länk ll Helsingborgs dagblad ar kel och Nobelstiftelsebild   »    
På Fotosidan skrev Göran Segeholm: "Ett av få sommarprat som jag ser fram emot att 
lyssna på. Allt jag sett av Alexander så här långt visar att han är autentisk och har både
djup och humor." 

DIGITAL KLASS 12 deltagare, 42 bilder 3 placerade Alla får omdömen

1:a Chris na Frid
+ Rolig bildserie! Såg tlarna på bilderna och skra ade ll lite, 
och sen ännu roligare a  se bilderna! Bra sammanhållning. 
+ Djupet i Gula rummet (trots a  jag tror i verkligheten inte 
fanns så mycket djup) har fotografen få  ll jä ebra.
 I rosa rummet så gillar jag dörren och graffi n - dörren känns 
som en människa. 
 I turkosa rummet får dörrens skugga en jä ebra dynamik.+ 
Oerhört fina och lugna färger. Man kan a på bilderna länge.

Feedback:
Hade kapat bort det gröna i 
rosa rummet. I gula rummet 
hade jag arbetat lite mer med 
photoshop. Man vill få fram det
gula mycket mer men sam digt
få bort lite ljus som kommer 
u från. Hade kanske valt en 
helt annan bild än gula rummet
(någon med en ll dörr?) för a
få mer sammanhållning.
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2:a Jan Hejra 

+ En snurrig och rolig bildserie!
+ Fina färger, fin skärpa, jättebra val av proportion och 
komposition.
+ När jag bläddrar över bilderna så är det så roligt hur 
fötterna ändrar position men det finns något bestående i 
bilden (trappan helt centrerad). Och som en fotograf som 
ääälskar att centrera bilder så gillar jag denna serie 
mycket!

Feedback:
Hade tillfört något extra i 
bilderna. Kanske olika fötter på 
varje? Hittat det där lilla extra 
som behövs för att skapa ännu 
mer spänning och berättelse i 
bilderna.

3:a delad Birgit Bodlund

+ Fint hittat av människor! Från barn till ”ung vuxen” till 
pensionär. Här går det att läsa så mycket i deras kläder, 
deras kroppsspråk och deras blickar. Alla kollar också 
något åt vänster vilket hjälper sammanhållningen.
+ Framför barnet finns en äldre person - bakom den ”unga 
vuxna” finns en skylt med man och käpp - och vid 
pensionären så finns - ingenting. Fin symbolik.
+ Fint färg- och ljusomfång på den ”unga vuxna” samt fina 
färger hos pensionären.

Feedback:
Något för inzoomat på barnet 
och pensionären - syns i 
kvalitén och blir pixligt. Hade 
även gillat om bilden på ”unge 
vuxne” hade varit i liggande 
format som hos de andra.
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3:a delad Michael Carnhage

+ Oerhört fin natur! Så svårt att fånga det. Men här tror jag 
fotografen tagit hjälp av lång slutartid vilket syns i vackra 
moln. Känns som målningar!
+ Väldigt fin och bearbetad gråskala.
+ Särskilt i den tredje bilden kan jag förlora mig själv i 
länge. Kompositionen och solblänket. Känns perfekt och 
man vill gärna ha denna bilden på väggen!

Feedback:
Första bilden känns som den
svagaste - den sticker ut för 
mycket från de övriga. I bild 
3 så finns det något svart till 
höger i bilden, hade beskurit 
bort det. Sen hade jag gärna
sett att horisonten låg i 
samma höjd på alla bilder.

VILL LYFTA TRE SINGELBILDER SOM JAG TYCKTE VAR VÄLDIGT BRA 
OCH SOM JAG TYCKER STÅR FÖR SIG SJÄLVA. BRA JOBBAT MED ATT 
FÅNGA SÅ FINA BILDER! HOPPAS DESSA BILDER PRYDER NÅGONS 
VÄGG!
Birgitta Holm: Bild nummer 2
Torkel Norda: Bild nummer 1        
Lars-Erik Nordell: Bild nummer 3

OMDÖMEN TILL ALLA DELTAGARE

Lena Gårder

+ Övergivna hus! Bra valt tema av fotografen. Det är kul att Feedback:
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som tittare kommer man närmare husen i bildserien, bild 1 
känns som en smygbild - bild 3 så är vi nära. Bra tänkt.
+ Fint arbete med färgerna på husen.
+ Favoriten är bild 3. Den håller rakt igenom, med molnen 
som man inte riktigt vet om det ska åska eller bli solsken - 
och huset, som man inte riktigt vet om det är något 
skrämmande där inne eller något mysigt.

För kraftigt beskuren på bild 
nummer 2. Syns i 
bildkvalitén. I redigeringen 
och i proportionerna så 
skiftar det för mycket så det 
tar bort känslan av 
”kollektion”. Gillar hur 
fotografen kom närmare 
husen när jag kollade bild för
bild, men behöver tänka mer
övergripande och se hur sina
bilder ser ut jämte varandra.

Birgitta Holm  - nr 2 en favoritbild

+ Först och främst: vilken oerhört fin bild nummer 2 är!
+ Jättebra ljussatt och bra med den svarta bakgrunden.
+ Nej, jag fastnar igen vid bild nummer två. Jag tycker den 
bilden är så mycket bättre än 1 och 3 så hade gärna sett 
den som ensam bild. Den ska du vara stolt över!

Feedback:
Ja, kanske som ovan. Som 
kollektion hade det behövts 
mer sammanhållning - 
kameran på samma plats, 
samma ljussättning. Bilderna
skiljer sig för mycket från 
varandra samtidigt som 
växten inte förändras så 
mycket i bilderna vilket var 
tanken. 
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Lotten Kolb

+ En fin inblick i ett övergivet hus! Eller var det skadat i en 
storm? Ska det rivas? När byggdes det? Har det stått 
såhär länge? Varför hänger det kläder där? Många frågor 
ställer jag mig själv vilket är jättejättebra.
+ Oerhört fint med tidlösheten.
+ Fin låg svärta på bild nummer 1. Bra inramningar och 
komposition generellt i bilderna. Det känns som fotografen 
lagt ner mycket tid och gå runt där och hitta olika vinklar!

Feedback:
Skulle behöva en mer 
sammanhållen redigering. 
Jag gillar redigeringen i bild 
nummer 1, men den sticker 
ut från mängden. Så 
antingen köra alla som 
nummer 1 eller redigera 
nummer 1 mer naturligt. På 
bild 3-5 hade man ytterligare
kunnat ta ett steg tillbaka, 
kolla en extra gång efter 
vinkel och komposition.
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Ylva Lilliemarck

+ Fint valt av format på bilderna och bra komposition 
generellt!
+ Bra arbete med att få till skärpan, både vid fotografering 
och vid redigeringen.
+ Särskilt i bild nummer 3 så finns det en fin vinjettering 
också. Och sländan ligger perfekt i mitten!

Feedback:
Bilderna är något 
lågupplösta - hade gärna 
sett dem i högre upplösning. 
Så fin spegling i bild 2, men 
lövet nere i höger hörn stör 
något. Hade bytt ordning 
också på bilderna så bild 1 
är sist (så är sländorna 
tillsammans i slutet).

Mats Lönngren

+ Bra tänkt i bildserien! Från kossor som strövar omkring 
utomhus fram till mjölken som hälls upp i glaset. Bravo!

Feedback:
Gillar bild 3 mycket men 
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+ Kan funka både som kollektion och reportage. Här 
händer det något direkt och konkret i bilderna och som är 
instruktivt.
+ Fotografen kommer nära i första och sista bilden. Får till 
skärpan bra. Härlig transportsträcka i bilderna.

sticker ut lite. Men hennes 
leende och skärpan 
tillsammans med 
rörelseoskärpan gör den 
värd att spara! Hade kunnat 
vara tre bilder istället för fem.
Ibland måste man snäva åt 
sig själv lite för att berätta 
mer. ”Show, don’t tell”.

Torkel Norda nr 1 en favoritbild

+ Härligt flyt! Roliga och sköna bilder med bra färger.
+ Bra skärpesläpp och teknisk kvalité i andra bilden. 
Känns som tagen av en sportfotograf.
+ Fint ljus i bild 1 och 3. Bra fångat där, och aldrig lätt när 
man är ute på havet. Kompositionen på bild 1 är så rolig 
också.

Feedback:
Känns inte riktigt som en 
kollektion. Den heter flyt, 
men de badar mer i den 
tredje bilden än flyter. Det 
hade varit kul att se tre bilder
som alla var lika bild 1 
förslagsvis.
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Lars-Erik Nordell nr 3 en favoritbild

+ En bildserie som börjar med en informationsskylt! Då 
förväntar man sig en hel del hängande träd. Och det är 
precis det man får. Bra jobbat och vågat att välja en 
informativ bild som start!
+ Bra valt av fotografen att göra det svartvitt och inte i färg.
+ Bra komposition, särskilt på bild nummer tre som jag är 
väldigt förtjust i.

Feedback:
Högdagrarna är utfrätta 
vilket sticker lite i ögonen. 
Bild 2 hade jag jobbat mer 
på och sett till att den var lika
spännande som de övriga 
två. Den känns tagen lite för 
mycket i farten.

Agneta Pettersson

+ Fin titel! Alfridas offer - och så fokuserar vi på träden. 
Det gillar jag och utmanar tittaren.
+ Färgerna känns väl bearbetade samtidigt som det finns 
ett drömskt skimmer över vissa bilder. 
+ I bild 2 och 3 får vi en fin överblick. Vi tar ett steg bakåt 
som tittare. De två andra bilderna är också fina men se 
huvudfeedbacken nedan.

PRINTklassen forts nästa sida »

Feedback:
Hade sett att de bilderna 
som är lite nära tillför något 
extra. Kanske hitta mönster i
träden? Gå nära på bark? 
Detaljbilderna borde 
komplettera och samtidigt 
visa något nytt, men nu blir 
det lite dubletter.
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PRINTKLASS      7 deltagare alla får omdömen
Ewa Baczynska, Mats Lönngren, Lotten Kolb, Inga Nathhorst, Ylva Lilliemarck, Agneta Pettersson

1 Agneta Pettersson Lunch i naturen

2 Inga Nathhorst   Bokhyllor berättar

+ fin gråskala
+ läsbart
+ bra placerade. Bilderna följer en båglinje.

Feedback
Nr 3 är överskärpt 
Hyllsektionen som tränger in 
i kanten t h stör. Föreslår 
beskärning. 
Önskar en enhetlig 
horisontell linje i neder-
kanten.
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3 Lotten Kolb     Urban geometri 
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