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Jury

Jörgen Carlsson
72 år, fotograf och folkbildare, har varit huvudans-
varig för medie-, kultur och fotograHutbildningar 
på grund- och eftergymnasial kursnivå på Sigtu-
na folkhögskola, men har också varit bildredak-
tör och producent på myndighetsnivå. Uan har 
undervisat i bildspelsmetodik, skapat egna bild-
spel för offentlig visning i utbildningssituation-
er, företagsmässor, kyrkor och i internationella 
biståndssammanhang.

          :tbildningL Kärarhögskola i Kinköping och 
studier vid Ionstfack i Stockholm.

           
          3dag är han aktiv utställare och föredragshål-

lare i fotograH och bildanalys.

Moa Hedström Waldén
6j år, teaterpedagog, manusförfattare och regis-
sör med ett intresse för fotografering. Uar Dobbat 
med Hlm och teater men på senare år mer kul-
turpolitiska frågor som Hlmkonsulent på Film i 
Aalarna och nu som Iultursamordnare på Tvesta 
kommun.

          :tbildningL Öeaterpedagogprogrammet 
på Mrebro :niversitet, Öeaterpedagogik på Öeater-
högskolan i Stockholm, Canusprogrammet på 
Uögskolan Aalarna och Tlma Canusutbildning.

          Jobbar Dust nu med förberedelserna inför 
höstens spelkulturkonvent TvestaON".

Vxi har utgått från helhetsupplevelsen av innehållet och formen, d.v.s. gestaltandet. Uär har skickligheten av 
hanteringen av bildspelstekniken, det dramaturgiska väBandet och fotograHn som språkform varit vägledande. 
Tnslaget och avslutningen har vi tittat eBtra på.

        
        éildspelet är en mellanform av Hlm och stillbild och har en egen kvalit5 och är mer än bara summan av 

stillbilder.V



W bidrag har tilldelats Aiplom



VEn gestaltning med både humor och gras. xi slås av dramatiken i ögonblicket, tålmodigheten, mötet med denna varelse. éetraktaren får fölDa en Kappugglas inre 
och yttre liv.V

Diplom: VKappugglan på Aumme CosseV Aick Yåhlin, éankeryds Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/79.mov


VSagolikt, motlDuset är ett måste. Aet är drömskt och färgstarkt med en hel del förhöDd realism.  Iomposition och tålamod ger oss chansen att kika in i en dold 
värld som båda lockar och skrämmer. Ett bildspel som fångar både människor och kryp.V

Diplom: Vi spindlars spårV Iatarina Uolmström, Iungsbacka Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/43.mp4


VEtt bildspel i ögonfotograHns gestaltning som vilar i Uenri Oartier éressons tradition.  En snabb rörelse genom människors liv och fritid.V

Diplom: VStreet peopleV Irister Tndersson T R SF , Msterlens Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/49.mp4


VEtt historiskt dokument där kampen mellan människa och process ges ett sista ansikte. Uär fångas värmen och slitet i en dramatisk gestaltning där kaffebordet 
står ensamt kvar.V

Diplom: VSista smältanV Nlle S Kundgren, 'stads Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/72.mp4


VEtt hopplöshetens evangelium. Aär fotograHet pendlar emellan liv och död. Aär bakgrundslDudet förstärker de eBistentiella frågorna. Aär det Hnns en drivkraft att 
söka svar.V

Diplom: VélödsinneV Öommy Kie, Fotoföreningen F?labb - xännäs

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/64.mp4


6 bidrag har tilldelats éronsmedalD



VEn lek med linDer och struktur. Ett minimalistiskt bildspråk som sätter kompositionen och utnyttDa bildspelsformen väl. Fotografen låter ögat vila i formen och tar 
oss med på en resa i svartvitt där vissa bilder nästan är ikoniska. Cusikvalet förstärker bildspråket och ger oss betraktare ytterligare en dimension.V

Bronsmedalj: VEn stilla stundV Uåkan Fred5n, 'stads Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/61.mp4


Vxatten och sten, en förhöDd kamp mellan elementen. Aet Hnns något meditativt i mötet mellan det hårda kartiga stenen och den släta vattenytan. Samtidigt undrar 
man vad som Hnns där under det blanka mörkaG Speglingarna i vattnet ger en illusion av att kunna bära vem eller vad som helst. Skört, hårt och narcissistiskt. 3 

horisonten tecknas en annan värld. Färgtonen håller oss kvar i ögonblicket.V

Bronsmedalj: V"ovembermorgonV Jan Forsmark, Äagnefs Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/63.mp4


VKekfullt, humoristiskt och egensinnigt. Fotografen använder lDuset konsekvent. Can presenterar en värld som känns igen, vardagsföremål  i andra sammanhang. 
Aet är fartfyllt och fräscht. Fotografen utnyttDar bildspelets plattform väl och skapar något unikt. "är gav du din partner en blomtång senastGV

Bronsmedalj: VIavalkadV IDell IaliBon, Fotoklubben Iamera - Pngelholm

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/71.mp4


2 bidrag har tilldelats SilvermedalD



VAen väldiga närheten till motiven ger oss en känsla av att vara mitt i ett doftens rike. éetraktelser från en tid som varit och mötet med en framtid som skapas 
i bildspelets svartvita form. En känsla av en närhet och nakenhet i berättandet där arbetets grova händer möter de mDuka, sköra och oskuldsfulla.  En upphöDd 

realism som ger betraktaren mersmak. En Hn balans mellan stilrent och lekfullt. KDuset för betraktaren vidare in i framtiden.V

Silvermedalj: VKivetV Oamilla Ekendal T R SF , Iinna Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/57.mp4


Vxi får komma nära, riktigt nära. En stilren lek med form och lDus som gifter sig med lDudet, musiken. Fotografen utnyttDar naturens mönster, hittar kompositionen 
och bDuder in betraktaren i en Därv återhållsamhet. xalet av det svartvita triggar hDärnan att tolka och bygga egna betydelser.V

Silvermedalj: V1lant shapesV Carcus Kiedholm ER SF , Fotoklubben Iamera - Pngelholm

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/78.mp4


w bidrag har tilldelats ÄuldmedalD



VFotografen tar med oss in i en surrealistisk värld av färg och form. Aen väldiga närheten till motiven ger oss en känsla av att vara mitt i ett doftens rike. xi upplever 
att musik och rytm förstärker upplevelsen av att föra betraktaren in i en helt annan värld. élomman i introduktionen leder oss, bildligt talat, in i dramaturgin och 

knyter också ihop berättelsen.  En sparsmakad effektanvändning som förhöDer innehållet.  xi får komma nära den fotograHska språkformens innersta väsen.V

Guldmedalj: VFloral 1hotographyV Cikaela Friberg, Aentsply 1hoto Olub S eden

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/10550/42.mp4


Öack till RSFLs huvudsamarbetspartner


