Eksempel på billedkommentering
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Dommerkommentar
Et stemningsfuldt billede med en flot spejling hvor det blå tema kommer
til sin ret – jeg synes at spejlingen i bovbølgen er interessante – godt set
Der er mange der fotograferer dyn i ZOO – men oftest synes jeg de virker
som en dokumentation af at folk har været der. Her er en undtagelse,
hvor tigeren er en del af kompositionen så man samtidig får en
fornemmelse af det anlæg den befinder sig i. Og så er det super med den
skygge.
Bølger der rammer beton er fascinerende og der er mange måder at gribe
det an på – og mange vælger den lange lukketid. Jeg var selv af sted i
søndags og valgte som autor her den hurtige lukketid, som i den grad
giver dramatik. Det er et billede der gør sig rigtigt godt i farve, det
grønne vand resterne af kystsikringen med sin brunlige nuancer – og så
er der en flot linje i bølgen.
Et stemningsfuldt portræt af en skrædder i sin forretning. Han ser
tilfreds ud og der er en god kontakt fotograf om model imellem. De
mange detaljer som er med på billedet giver virkelig et godt indtryk af
noget på en gang primitivt men samtidig funktionelt. Og så var mit
første indtryk at han sad på en manequin uden hoved.
Smukt vinterbillede fra en kold strand, med fine farver og god kontrast –
det lille sommerhus ligger tæt på stranden og der må være mange
skønne aftener og dage når vejret er lunere – og det kan garanteret
fortælle mange spændende historier.
Nu er jeg ikke helt velbevandret i fugle, men det ligner en isfugl af en
slags, men det er jo i bund og grund også ligegyldigt. Det er et smukt
foto og jeg kan godt li’ den knækkede linje grenen skaber sammen med
fuglens hoved og næb.
Flot og dybt landskabsbillede – havde de to vandrere ikke været der,
kunne jeg sagtens se diligencen og indianerne der angriber. Flot
dybdeskarphed og god indramningen af vejen der snor sig gennem
billedet.
Forfald er altid godt, jeg har set mange billeder fra det sted tror jeg –
hedder det Ryd? Jeg har aldrig selv været der. Det der gør dette billede
til noget særligt, er ungersvenden der står der og kigger ind – måske for
at sikre sig der ikke sidder nogen skeletter derinde, og jeg tror faktisk det
er første gang jeg oplever at andre end fotografen har interesse i bilerne.
Hvis jeg havde været der, ville jeg som de fleste andre blot have
fotograferet bilerne eller detaljer. Mennesker gør altså en forskel!
Flotte linjer, super flotte skygger som giver billedet et spændende
udtryk. Jeg tror autor har brugt en del tid på at få placeret sig rigtigt i
forhold til at få det mønster i søjler og skygger. I øvrigt også et billeder
der ville gøre sig rigtigt godt i Monochrome (tror jeg).
Jeg får helt dårlig samvittighed. Jeg har en lækker MTB hængende
derhjemme som jeg ikke får kørt på. Herligt udtryk gutten her har – fuldt
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af koncentration, og man kan også se det er hårdt. Jeg ville anbefale ham
at få klikpedaler – det ser lidt farligt ud. Flot efterårsbillede med
indbygget action.
Jeg fotograferer selv masser af både bilsport og sejlsport og ved hvor
svært det kan være at fange lige det øjeblik der viser farten og
koncentrationen. Her skal der træffes et valg – vil man bruge hurtig
lukketid og fryse det hele fast, eller vil man fange bevægelsen.
Vandscooteren står pivskarpt – forgrunden lidt mindre, men faktisk
synes jeg kombien er lykkedes rigtigt godt. Den tætte beskæring kan jeg
også godt li’
Lækkert landskabsbillede med dejligt dæmpede farver i skrænten op
mod den dramatiske himmel. Også fedt med de træer der kan ses i
horisonten – det er med til at lukke billedet så mit blik ikke bare
forsvinder ud i horisonten. Flot komponeret.
Et fortættet portræt af en glad dreng – lækkert lys og den tåge som
dannes. Sangere og musikere er spændende motiver fordi de er så
passionerede omkring det de gør, og det er spændende at fange – og det
er lykkedes rigtigt godt her – i en garanteret lysmæssig udfordring.
Her er bare et skønt portræt, glæden lyser ud af ham – måske glæden
ved at blive fotograferet, måske bare glæden ved livet. Det er et billede
der gør mig glad i låget – det gør børns umiddelbarhed i det hele taget.
Det her billede blev jeg ved med at vende tilbage til, det var faktisk et af
de sidste jeg valgte ud. Fordi jeg på den ene side tænkte – du milde –
hvad er det jeg skal se. For der er godt nok meget at se på, men det er jo
netop det, der gør det interessant. Det kunne ligne noget fra Holland, det
var min første indskydelse, men jeg tror nummerpladerne på bilerne er
tyske – så måske er vi Ostfriesland? – Men det gamle træskib, de to andre
både – danner sammen med kajen og bolværket en flot linje – de smukke
huse – og det flotte spil der er i vandet – og et frysende par hastigt på vej
– måske på juleindkøb. Flotte farver og god fortælling.
I mange år stod der et lille træ inde til højre når man kørte ud på broen
fra Halsskov. Det stod også ude på kanten, det er væk nu, og gad vide
om dette står der stadigvæk efter de seneste dages storm. Men billedet er
smukt – flot dybdeskarphed og et meget smukt lys, både på træet og ikke
mindst i horisonten. Jeg ved ikke hvor det er henne, så jeg kan ikke
vurdere om det er et morgen eller aftenbillede, men lækkert det er det.
Meget spændende billede – pigen i boksen og det der for mig gør det
spændende at jeg ikke kan greje hvordan det er lavet – det kunne ligne
en dukke i glasburet – hvis der altså er glas hele vejen rundt, er det
streetdance – og hvis det IKKE er en dukke, så er det super godt fanget
midt i dansen – frit svævende og med cap’en også næsten hængende i
luften. Super billede.
En meget smuk aftenstemning – og en flot flot aftenhimmel, som næssten
har noget nordlys-agtigt over sig. Jeg synes det er fint at forgrunden ikke
er lysnet, det kunne have været fristende for nogen – men jeg synes dette
her er rigtigt fint skruet sammen.
Jeg tænker færgeterminal eller noget i den retning. Jeg er vild med det
gelænder i midten som kameraet måske hviler på. Flotte linjer, flotte
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skygger og personen der står og kigger ud over vandet. Måske var han
den sidste – der lige præcis kom nogle få minutter for sent til færgen, og
nu venter på den næste. Eller også nyder han bare det smukke vejr.
Hist hvor vejen slår en bugt, folder dig sig et sceneri så smukt ud. Da alle
billeder var bredt ud i min stue, stod på stole og reoler var dette det
første jeg udvalgte – og at det skulle være blandt de 3 bedste var jeg ikke
i tvivl om. Super flot lys. Detaljerigdom og smukke farver. Samspillet
mellem vand og himmel synes jeg er perfekt ramt.
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