Danderyds fotoklubb KM etapp 2 Jury Stefan F Lindberg, dec 2019
Här kommer mina omdömen. Det var ovanligt många ina och välkomponerade bilder i
samlingen.
I samtliga utvalda bilder har färgen haft en betydelsefull plats i kompositionen (ibland
kraftfullt och ibland mer subtilt) och urvalet är betrakta som en samling färgstarka bilder.
Som fotograf tycker jag man ska tolka sina motiv - hellre än att beskriva dem. I tolkningen
utkristalliserar sig det personliga. Verkligheten kläs då i ett temperament som genom
fotografens valda utsnitt transformeras till en bild. De lesta av oss berörs av personliga
uttryck; det neutrala och avbildande tenderar att susa förbi utan att märkas.

2019-12-09 KLUBBMÄSTERSKAPEN etapp 2 tema FÄRGSTARKT
RESULTATLISTA DIGITAL KLASS 20% placerade Deltagande 20 personer 50 bilder
1) Carnhage Michael
Löv och rönnbär - den annalkande hösten som
koloristisk tavla.
Motivet i bilden är distinkt och sammanhållet
komponerat. Löv och bär skildras repetitivt.
Upprepningen neutraliserar det individuella och
genom färger och former uppstår visuella toner.
Komplementfärgerna rött och grönt ger uttrycket
ett intensivt temperament och inslaget av gult
bidrar till att ge motivet en lättsam och glad
utstrålning. Kompositionen ger en utmärkt
upplevelse av färg och form som utmynnar i ett
tolkningsbart meddelande. Bilden spelar en
behaglig visuell melodi om höstens koloristiska
prakt. Jag känner mig glad och upplivad av att
betrakta bilden, samtidigt som det i uttrycket
finns en viskande underström av
förgänglighetens vemod.
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2) Eva Hardmeier
Fyra kvinnor i gemenskap.
Vilken in iakttagelse. Situationen mellan
kvinnorna skildras med kä nslig nä rvaro. Det
ä r en bild som berä ttar om mä nskliga
relationer utifrå n vå r tids sociala
umgä ngesform: med mobilen som samlande
punkt. Atmosfä r som strö mmar ut till
betraktaren ä r positiv. Samtliga personer
fö rhå ller sig till mobilen, men det inns också
tydlig relation mellan de fyra kvinnorna.
Stä mningen ä r avspä nd. De fä rgglada klä derna
fö rhö jer den positiva stä mningen i uttrycket.
Det ä r en ö gonblicksbild få ngad på ett exakt
och utmä rkt sä tt. Fotografen till bilden visar
på god fö rmå ga att intuitivt och snabbt få nga
mä nsklig interaktion på ett lå gmä lt och
intressant sä tt. Kompositionen ä r balanserad
och ger fullgod kraft å t budskapet.

3) Eva Hardmeier
Inbäddad lodhäst, ett möte i naturen.
En mä ktig och samtidigt humoristisk bild av
en badande lodhä st som tungt lyter omkring
i ett hav av grö na blommor. Den omgivande
grö na fä rgen (lugnets fä rg) fö rstä rker kä nslan
av vegeterande tillvaro och den centrerade
kompositionen fö rmedlar lå ngsamhet. Just
symmetriska kompositioner fö rdrö jer kä nslan
av tidens gå ng. Valet att kombinera den
symmetriska kompositionen, dominerande
grö n fä rgen och den stilla lytande lodhä sten
skapar uttrycket. Tillsammans bildar
komponenterna ett sammanhå llet och
enhetligt uttryck av en fridfull tillvaro. Bilden
skulle kunna fungera som symbol fö r harmoni
i en legmatisk nä rvaro.
sö 8 dec - 2 av 8
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4) Jan Bergman
Sommarblomma, bland likasinnade.
I Sommarblomma framhä vs en individuellt
uppstickande blomma som stå r som
representant fö r den stora gruppen blommor
antydda i bildens bakgrund. Den gula fä rgen
ä r till sin karaktä r lä ttsam och positiv.
Blommans strä ckta hå llning tillsammans med
det ö ppna och intagande bladverket utstrå lar
glä dje och livskraft. Varenda del av bilden
utstrå lar energi. En utmä rkt komposition med
intensivt och aktivt bildrum. Uttrycket
fungerar bra som symbol fö r livsglä dje.

5) Ylva Lilliemarck
En mycket vacker och vä lkomponerad
naturbild. Huset lyser rö tt mitt i naturens
grö na och blå a horisontella fä rgfä lt och drar
till sig blicken genom sin centrering och klara
fä rg. Så int att fotografen valt att lå ta molnen
och speglingen av dem få lika stora delar av
bildrummet; centreringen sker bå de
horisontellt och vertikalt, genom att huset
bildar ett vertikalt rö tt fä lt. Så ledes en
symmetrisk och statisk komposition som
fö rstä rker kä nslan av lå ngsamhet, tiden stå r
still. Så hä r skulle ett minne av forna somrar
kunna gestalta sig. Bilden representerar fö r
mig skö n och harmonisk naturromantik.
6) Birgitta Holm
Våren i annalkande
Det hä r tycker jag ä r en intressant och vacker
iakttagelse av snö som ä r ihä rdigt vä grar att
smä lta bort. Den varma gula fä rgen ä r
dominant i bilden och gö r att den upplevs som
sö 8 dec - 3 av 8
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fä rgstark trots att motivet innehå ller få fä rger
Fä rgen symboliserar också vä rme, vilket stå r i
kontrast till den kalla snö n. Bilden ä r
asymmetriskt komponerad, vilket gö r den
dynamisk, som i den ä r bilden kan
representera fö rä nderlighet: frå n kyla och
vinter till vä rme och vå r. Snart slä pper snö n
sitt grepp om kvisten och den kan å ter få liv.
Mycket bra att via den lilla detaljen berä tta om
det stora skeendet.

7) Mats Lönngren
Parkbänksstaty med cigarr.
I denna bild handlar det inte om starka fä rger,
utan om en fä rgstark man, som med sin korg
på huvudet och tjocka cigarr i handen ser
vä ldigt fö rnö jsam ut. Hans kroppssprå k och
attityd vä cker ny ikenhet. Har han arbetat
hå rt och tagit sig en vä lfö rtjä nt paus? Eller
sitter han dä r fö r det mesta och avnjuter
cigarrer fö r jä mnan? Bilden stä ller frå gor.
Mannen ä r inte fä rgstark av exotiska skä l,
utan av att fotografen har lyckats få nga ett
uttryck hos mannen som i all sin enkelhet
berä ttar en kort och tolkbar historia.
8) Lars-Erik Angeklint
Den gamla bilen
Det gå r inte att ta miste på vad fotografen vill
fö rmedla via det trasiga och omå lade staketet,
den gamla anfrä tta bilen och nyponbusken
som till synes vä xer fritt. Sammantaget
handlar det om fö rgä nglighetens estetik.
Fä rgerna grå tt, grö nt, rö tt och gult och de
nedslitna objekten spelar vackert och
harmoniskt mot varandra och bildar
tillsammans en lä ttsam sorgeså ng.
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9) Lars-Erik Nordell
Cykelstatyn
En humoristisk och lekfull iakttagelse. Cykelns
gula fä rg sammanfaller med pojkens gula och
bruna klä der och strå lar samman till en enhet
med cykelstaketet. Genom den frusna rö relsen
och den fö r situationen lite frå nvarande
blicken, tycks pojken lika statylik som
cykelstaketet. Detta fö rstä rks ä ven av
mä nniskornas rö relse i bakgrunden. Summa
summarum ä r detta en vä l genomfö rd
komposition tillsammans med en inurlig och
exakt iakttagelse.

10) Lotten Kolb
Surrealistiskt station
Fotografen har i denna bild tagit vä l tillvara på
vad motivet har kunnat erbjuda av form,
kolorism och rumskä nsla. Så underbart och
rä tt att det mitt i den regnbå gsfä rgade
ö ppningen inna en ensam person med ett
regnbå gsfä rgat paraply. Fotografen har med
sin tolkande blick, och med kameran som
hjä lp, transformerat motivet till en nä stan
surrealistiskt tavla - som vore den må lad av
konstnä ren René Magritte. En utmä rkt
genomtä nkt och vä lkomponerad bild.
Printar se nästa sida >
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2019-12-09 KLUBBMÄSTERSKAPEN etapp 2 tema FÄRGSTARKT
RESULTATLISTA DIGITAL KLASS 20% 7 st placerade
Deltagande 11 personer 33 bilder varav 26 registrerade
1:a Ylva Lilliemarck Strelizia

2:a Lotten Kolb med Pepper, pepper

3:a Eva Hardmeier med Himla licka
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4:a Ylva Lilliemarck med Hästbus i
skogshage

5:a Mats Lönngren med Bridge Over
Troubled Waters
En fä rgstark komposition som gjorde bilden
tillsammans med en dramatiskt bakgrund med
vatten och hav

6:a Inga Nathhorst med Klacknäset vik,
Ingarös sydligaste udde
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7:a Gunnela Blomqvist Talgoxunge

---MER OM Stefan F Lindberg » berä ttar. Han ä r fö rfattare, dokumentä rfotograf och
in lytelserik fotoutbildare. Lä rd hos Christer Strö mholm och var i 10 å r
utbildningsansvarig på Biskops Arnö s Fotoskola och har sedan dess undervisat i
bildjournalistik på masternivå vid Mittuniversitet i Sundsvall med mycket mera.
Uppdraget tycker jag kan tolkas på tre olika sätt (vilket jag anser vara finemang)
1) Bildkompositionen innehåller starka färger.
2) Innehållet i uttrycket är "färgstarkt", dvs att det händer något spännande i bilden eller att innehållet har
en dramatisk karaktär.
3) Bilden kan vara dramatiskt komponerad, själva kompositionen är "färgstark".

Stockholm den 8 december 2019
Stefan F Lindberg
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