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Motto ”Cirkel”, 3:e plats

Gunnela Blomqvist

Bilden ger en känsla av kosmos och makro, plus den där 

blicken..



Motto ”Cirkel”, 2:a plats

Gunnar Ljungqvist

Bilden är grafiskt intressant och skuggan av lyktstolpen bidrar 

till en mystik.



Motto ”Cirkel”, 1:a plats

Christina Frid

Cirklar som går in i cirklar och på ett sätt illustrerar cirkeln av 

vattnets kretslopp, regn.



Motto ”Distans”, 3:e plats

Lotten Kolb

En bild som för tankarna till pandemin och som fångar 

blicken med sin grafiska form.



Motto ”Distans”, 2:a plats

Björn Wiklander

En ren och snygg komposition som för tankarna till distans 

och pågående pandemi.



Motto ”Distans”, 1:a plats

Gunnar Ljungqvist

En vacker komposition vars linjer och bildspråk riktar 

tankarna till ämnet distans.



Motto ”Isolering”, 3:e plats

Lotten Kolb

En tekniskt fin bild med den rätta skärpan.



Motto ”Isolering”, 2:a plats

Christina Frid

Fint komponerad med perspektiv på ämnet isolering.



Motto ”Isolering”, 1:a plats

Gunnar Ljungqvist

En bild som passar i stort format. Bilden ger ett fint 

perspektiv och är mycket intressant för ögat att vandra i.



Motto ”Matdags”, 3:e plats

Sigrid Sjöblom

En hjärtlig bild som smittar av matglädje.



Motto ”Matdags”, 2:a plats

Lotten Kolb

En spännande bild där ögat får arbeta en stund innan motivet 

greppas.



Motto ”Matdags”, 1:a plats

Gunnela Blomqvist

En smart tolkning av ämnet med egen twist av ljuskälla. 

Tekniskt välexponerad.



Motto ”Stilleben”, 3:e plats

Gunnela Blomqvist

En vacker bild där de gröna tonerna sammanför intresset.



Motto ”Stilleben”, 2:a plats

Gunnar Ljungqvist

En grafiskt intressant bild där vinklar och naturens form 

tangerar art nevau.



Motto ”Stilleben”, 1:a plats

Lotten Kolb

En bearbetad bild som fångar ögat. Vattnet fångar upp och 

förstärker motivet.



Motto ”Struktur”, 3:e plats

Lars Nordin

En varm bild som är snyggt färgbalanserad och lyfter fram en 

vacker struktur



Motto ”Struktur”, 2:a plats

Sigrid Sjöblom

Bilden ger en slående känsla av struktur och är fiffigt 

fotograferad för en skön djupkänsla.



Motto ”Struktur”, 1:a plats

Inga Nathhorst

Bilden illustrerar struktur på ett intelligent sätt där 

fototekniken är en del av skapandet.



Bästa ”RULLE”

Lotten Kolb

För sitt goda resultat, jämnhet och skaparlust, plus den 

mycket vackra skuggan på fågelholken.



Bästa enstaka bild

Gunnar Ljungqvist

En bild med djup, grafisk form, vemod och många motiv för ögat att 

söka upp.

Kvinnan och mannen på balkongen känns ensligt isolerade.

Bilden hade tjänat på att räta upp perspektivet.


