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Side 1

Billede Filnavn Point Kommentar Placering
Monokrom

M_189_Møgvogn3 12

M_155_Vildsvin 3 Zoom ind! 12

M_51_Uhyre 4 11

M_189_Belphegor i skoven4Er der en historie? 11

M_155_Cykeltur 5En post i gråt. 10

M_80_Birds in mind6 Fin poetisk ide. 9

Uinteressant - og
hvorfor vignetterinegn?

Var meget i tvivl om
hvad det er - måske
meningen - måske
bedre som farvebillede?
Uskarpt.
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M_5_Old 7 9

M_204_Indianerpige fra Amazonas7 9

M_197_Betonsøjler7 8

M_5_Ild 7OK eksponering, men… 8

M_5_Raps 7 8

M_187_Svømmer7 8

M_189_Buegang med træer7 8

Ville godt have haft at
træet stod mere klart,
forsvinder i mørket.
Meget sort i sort

Softnet for meget.
Skarpheden ligger ikke i
øjeplanet

Fin balance både i
motiv og konverterinen -
fine gråtoner, men man
bliver hurtigt færdig med
biledet

Voldsom himmel -
måske bedre i farver -
billedet virker
sammentrykt - 

Der er en mærkelig
ubalance i billedet - den
sorte arm får billedet til
at vælte

Godt set, men det virker
lidt gråt. Hvad er
historien



Ark1

Side 3

M_155_Skestork 7 8

M_187_Stockholm8 7

M_51_vindmøller 8 7

M_187_Blå Planet9Gode linjer 6

M_80_Træ på bakke10 5

M_204 Krokodille fra Pentanali Brasileien11 4

En beskæring der var
lige stor over og under
spejlbilldet ville gøre de
så meget bedre

Spændende motiv, fin
beskæring, kommer
desværre til at virke
kedeligt. Mangler
kontrast

Fin stemning - fint
sidelys fra højre slipper
ind under skyerne

Bliver hele tiden fanget
af lyset i højre side, så
gerne det beskåre lidt i
venstre side

Fin øjenskarphed -
måske bedre i farver?
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M_80_BW-model_art12 3

M_51_Egern med nød13 2

M_155_Vildsvin14 1

Lidt anderledes end
andet i den genre

Dejligt billede, en skam
den hvide plet render
ud i et med halen

Godt set/fanget. Fin
øjenskarphed
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