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Jury
Lena Stjernström
Fotograf, med rötter i Dalarna, och bosatt i Stock-
holm. Känslan för färg och form präglades för-
modligen under de många sommarlov hon till-
bringade i landskapet, för länge sedan. De senaste 
tio åren har hon arbetat med- och drivit egna pro-
jekt relaterade till utveckling och förnyelse inom 
konstfotografering.Viljan att förnya och att utveck-
la det egna arbetet har medfört att Lena har 
vistats kortare och längre perioder utomlands, 
främst i Italien, England, Norge och Finland, för 
genomförande av bl.a. egna utställningar och fo-
toworkshops. Nu senast, 2019, var hennes konstfo-
to delaktig i en konst-grupputställning i Kulturhu-
vudstaden Matera i Italien.

Catarina Björk
Efter 15 år i olika megastäder i Asien landade jag 
för ca ett år sedan i Dalarna. 24/7 har bytts ut mot 
stillhet, lugn och nära naturen upplevelser.

          Har sedan jag i tonåren upptäckte Diane Ar-
bus haft ett genuint intresse för fotografering som 
med åren fördjupats genom min vänskap med 
fotografen Lena E. Stjernström. När Lena bad mig 
dela juryarbetet med henne var det ett självklart 
ja.

"Vi vill börja med att tacka Folkare Fotoklubb samt Riksförbundet Svensk Fotogra:,Sveriges Fotoklubbar för 
förtroendet. Det har varit en utmaning, men också en glädje och en lärdom att få ta del av den mångfald av tankar 
och uttryck som ingår i de 284 st kollektionerna.

         
        I vårt juryarbete har vi haft som mål att försöka lyfta fram kollektioner med bilder som kan tänkas stimulera 

och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling, samt till förnyelse av svensk fotogra:. Detta i enlighet med 
RFSxs målsättning i inbjudan till Riksfotoutställningen.

        
        Vi har letat efter e!empel på e!ceptionell fotogra:. De premierade fotograferna visar i sina serier e!empel 

på hur man med ett unikt perspektiv eller ett sammanhängande uttryck kan förmå att förmedla en helhetsbild 
utöver det ordinära, samt hur användandet av titel och själva presentationen av bilderna spelar en bidragande roll 
för slutresultatet. KollektionenG"



10 bidrag har blivit uttagna för visning



Antagen: "ArkDans" Bengt Tustafsson, Fotoklubben Avtrycket



Antagen: "Cra:kljus" Birgitta Nilsson, Varbergs Fotoklubb



Antagen: "ReWection" Ponny Öallgren, Fotoklubben Avtrycket



Antagen: "morgonskugga" Jenny Uersson, Huskvarna Fotoklubb



Antagen: "ésterlen" Kay Kjellgard, Fotoklubben Uan - Töteborg



Antagen: "Ypp igenG" Kerstin RosOn, Skara Fotoklubb



Antagen: "Small windows" Leif Arvidsson, Bankeryds Fotoklubb



Antagen: "Pountryside" Mia Elnif, Lerums Fotoklubb



Antagen: "En stund i solen" Monica Engstrand, Bankeryds Fotoklubb



Antagen: "Dans" Core Johansson ER SF , Falköpings Fotoklubb



10 bidrag har tilldelats Diplom



"Det urbana landskapet står här som en kontrapunkt. Skildringen av storstaden, serien "Belfast Murals", är rå."

Diplom: "Belfast Murals" Töran Ynemyr, Bankeryds Fotoklubb



"Linjer och stillhet i ett soldränkt Pasablanca bildar en poetisk mosaik."

Diplom: "Pasablanca" Håkan FredOn, 'stads Fotoklubb



"I ett mycket stillsamt vinterlandskap.Crädens styrka skapar ett annat tempo."

Diplom: "Cräd i vinterlandskap" Ingemar Ljungdahl, Fotogra:ska Föreningen i Malmö



"Här har fotografen verkligen fångat en skönhet i ögonblicket. Serien är både vacker och brutal."

Diplom: "Juvelen" Istvan Psomortani, Vä!jö Fotoklubb



"Landskapets färg och form med en lekfull blick. Mähren dansarG"

Diplom: "Mähren" Jesper Eggertsen ER SF/s , Skara Fotoklubb



"Den pastorala scenen är också ett porträtt av Wocken."

Diplom: "Får" Lars Uudas, Söderhamns Kameraklubb



"Spelet mellan ljus och mörker. Livets träd. Livets väg."

Diplom: "(aks in fog" Marie Tustafsson A R SF , Huskvarna Fotoklubb



"Antydning av ljus, fjäll och himmel. De svarta träden förstärker seriens siluett."

Diplom: "Tuldfjällad" Michael Rohdin, Enskede Fotoklubb



"Stillhet och tradition har enkelt skildrats via formerna."

Diplom: "Helgumannens :skeläge" Mikael Andersson, Falu Fotoklubb



"Conen i fotogra:erna är dramatisk och de gra:ska stenformationerna i förgrunden binder :nt ihop serien."

Diplom: "TråväderG" Commy Lie, Fotoföreningen F)labb - Vännäs



4 bidrag har tilldelats Bronsmedalj



"En vacker komposition, en triptyck.Här ser vi en fotograf som vågat utforska kamerans möjligheter och som skapat en känsla av poesi i sin bildserie om bondens 
vardag.."

Bronsmedalj: "Slåtter" Annika édman, Enskild medlem



"Sprickorna i isen bildar en gra:sk form. Här ser vi fruset vatten.Betraktarens blick färdas. Kontrasterna mellan den vita frosten och det mörka visar på en rå skönhet. 
Som livet själv."

Bronsmedalj: "Cunna hinnor av isG" Birgitta Eklund Byström, ésterlens Fotoklubb



"En vacker stämmning i färger som smälter samman i harmoni. Fotografen har vågat att arbeta enkelt. Det är seriens styrka.  Lukten av mossa och känslan av ett 
stilla vemod."

Bronsmedalj: "Badhytter i förfall" Britt-Elise Björnhov, Vellinge Fotoklubb



"Linjerna i sandformationerna skapar rytm. Denna compositions fem bilder kompletterar varandra skönt."

Bronsmedalj: "sandstrand" Klas Eriksson, Craktörens Fotoklubb



2 bidrag har tilldelats Silvermedalj



"Blommor blir till form och färg, inte botanik. Fotografen visar i sin serie, på ett elegant sätt, hur man kan måla med kameran."

Silvermedalj: "Färgförnimmelser" Agneta Chulin-Landgren, Vellinge Fotoklubb



"Med ny:kenhet, men också :nkänslighet, har fotografen närmat sig sina läsare i denna serie. Det vilar ett slags lugn över de olika männen. Här skapas en :n enhet 
av fem bilder."

Silvermedalj: "Läsare" Nils-Erik Larsson ER SF/b , Eskilstuna Fotoklubb



1 bidrag har tilldelats Tuldmedalj



"Vackra sandformationerG "Rågbjerg Mile" - en utsökt serie som fångade vår ny:kenhet meddetsamma.Med fotografens känsliga blick tolkats här det fria 
landskapet som en abstraktion."

Guldmedalj: "Rågbjerg Mile" Susanna Berg Isherwood, Kinna Fotoklubb



Cack till RSFxs huvudsamarbetspartner


