
1 Alina Pe�ersen Victory's price

Et rå� bilde, bokstavelig talt. De�e var en favori� hos alle medlemmene i juryen! Ved første
øyekast fremstår bildet som en vakker og klassisk s�lleben av blomster i vase. Når betrakteren
oppdager hva som fak�sk er avbildet, skve�er man �l og går mer i dybden. Lys-se�ng der gi�eret
kaster skygge gir plutselig dypere assosiasjoner i lag med den avklippede piggtråden. Håndverket og
historiefortellingen i de�e bildet viser at autor har laget et bilde, i stedet for å bare ta et bilde.

2 Alina Pe�ersen White

Meget elegant og harmonisk u�ørt med en nydelig fargepale�.
Rent og pent, og behagelig lys. Fine og interessante former og linjer. Bildet kunne kanskje fremstå�
som ennå sterkere om skyggene hadde vært dypere.

3 Ida Kris�n Vollum A cup of tea

God komposisjon med hverdagslige elementer. Det enkle er o�e det beste! Et s�lle bilde som
likevel viser mye liv. Behagelig å hvile øynene på med fin fargepale�/-balanse og lysse�ng. Flo�
damp fra tekoppen!
Fin dybde i bildet.

Anta� Terje Kolbeinsen My mum and I

Vakker komposisjon med fine farger. Skulle ønske det var var bi�eli� sterkere lys på mo�vet. Bildet
kunne kanskje også få� en sterkere dynamikk med svak belysning på bakgrunn slik at det oppstår
dybde. Tøyet som ligger på bordet skaper en viss uro når det tar opp så stor plass i rammen.
REfleksjonen i vasen krever unødig oppmerksomhet.

Anta� Ida Kris�n Vollum Merry Christmas

Godt blikkfang i bildet og bra gjennomførelse.
Bildet scorer godt på farger og valg av elementer i bildet. Bakgrunnen passer bra �l hovedmo�vet.
Bildet oppleves som trangt på venstre side.

Anta� Harald Steinar Aase Evening �me

Godt komponert bilde der fruktkniven skaper ekstra drama ved siden av krimbøkene. Drama�kken
hadde kanskje bli� y�erligere forsterket om lyset var li� lavere og mindre fremtredende på
bordflaten. Li� ujevnt lys og skygge på vegg samt ��el på den midterste boken krever mye
oppmerksomhet på bekostning av andre elementer. Det gjør at blikket vandrer og det er vanskelig å
velge hovedmo�v.

Anta� Alina Pe�ersen Stuff

Minner fra en reise? Klassisk s�lleben. Fint lys, komposisjon og fargesammensetning. Forholdsvis
mange elementer. Kanskje for mange? De mange elementene gjør det noe vanskelig å navigere i
bildet.

Anta� Steinar Røgenes

God score på perspek�v og komposisjon, noe som gjør at seer opplever en relasjon mellom
Sinnataggen og paret i forgrunnen. Hodet �l Sinnataggen virker ute av fokus. Usikker om det er
synsbedrag eller realitet. Kunne også fingert bra i svarthvi�, da det hadde forenklet og forsterket
bildets u�rykk y�erligere.

Anta� Tove Amundsen Abandoned

Et godt miljøbilde som gir mulighet for fantasi og refleksjon hos seeren. Fint lys og enkel
fargepale�. Autor kunne med fordel ha ha gi� mer rom rundt rullestolen. Det hadde også vært en
fordel om lysstripen på gulvet ikke hadde berørt hjulet.

Anta� Jone Torkelsen Take a picture

Et spennende bilde som får betrakteren �l å studere detaljene. Bruk av framgrunn og bakgrunn
forsterker dybden i bildet, og lyset klaffer bra. Noen av jurymedlemmene skulle ønske at figurene
tok "mer plass" i bildet, da de var li� vanskelig å oppdage ved første øyekast.

Anta� Tove Amundsen Flaskesamling

Samling av flasker med formlikhet og komplementærfarger. Fin komposisjon og god dybde.  Veldig
bra med den ned-dusede bakgrunnen, men flaskene fremstår som li� overeksponert. Kunne det
vært en idé å dempe høylys?  Opps�llingen hadde kanskje bli� mer kra�full om det hadde vært en
mindre gruppe i stedet for å stable mest mulig inn i rammen.

Alina Pe�ersen Fading

Klassisk og s�lren komposisjon. Endog li� trist! Skyggene og granateplet skaper en fin dynamikk.
Veldig godt håndverk. Sokkelen som mo�vet er s�lt opp på er kanskje en anelse dominerende i
bildeflaten og virker li� ute av vater.

Ida Kris�n Vollum Halloween

Her ser det ut som autor har hygget seg med å være rik�g så krea�v! God komposisjon og bruk av
lys. Fint med det varme lyset på treverket i forgrunnen som er med på å skape god dybde i bildet,
sammen med lyslenken i bakgrunnen. Lyslenken er også med på avslu�e øyets vandring gjennom
bildet.

Kenneth Kvinnesland Hvil i fred 

Elementene i bildet forteller en tydelig historie. Fin komposisjon og harmoniske farger som styrker
historien. Lysse�ng er jevn, og formene er �ltalende. Tennisballen kunne godt ha vært
hovedmo�vet i et eget bilde! :-)
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