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PriceWinner Tigers Fotokonkurrence 2012

Et stærkt billede med stor aktualitet, et generationsportræt med 

humor og bid.

Billedet af en bevægelse, men det er ikke ungdommen, der kommer 

afsted, det er alle andre, der kører forbi. Et stærkt fast blik har 

pigen, som tror hun selv på at nå frem til Anywhere.

Hun står på en banegård, men er også på blaffetur, det er koldt 

så hun har vanter på. Hun beder om samlet op, og jeg har på 

fornemmelsen, at hvis ikke jeg tager hende med, så vil jeg fortryde. 

Revolte eller en generation, der er tabt på gulvet, jeg ved det ikke, 

men billedet sætter gang i noget særdeles væsentligt lige nu, som 

berører alle på hele kloden. 

Skal vi bede om hjælp eller klare os selv? Skal vi blive, hvor vi er 

eller rejse til noget bedre? Skal vi standse og lytte til de unge eller 

passe os selv og køre forbi i en fart. Et stort og betydningsfuldt 

billede af tiden lige nu.

Tillykke Tanja - næste stop er New York

Morten Bo

























Top-Ten Tigers Fotokonkurrence 2012

Disse ti billeder rummer alle store kvaliteter og viser det store 

spektrum af genrer, der har været sendt ind til konkurrencen. 

Der er det stærke, det sjove og det stilfærdige, snapshottet, 

collagen og konceptet, for sådan er det at fotografere, alle 

muligheder er åbne og alle motiver lige gyldige.

Jeg har prioriteret det originale, det man ikke ser så tit, for 

som tilskuer vil jeg godt underholdes, se noget nyt eller se det 

kendte på en ny måde og det får jeg lov til i disse ti billeder.

En høne, der får båden til at tippe, filmede, flyvende popkorn 

og et 40 år gammelt billede af en næsten glemt og falmet rejse 

gennem Epirusbjergene.Men der er også fest og farver og 

kulørte kinder, et nygift brudepar og Tivoli set fra oven.

Og farlighed, for rejsen på taget af toget er altså ikke så 

afslappende, som han gir det udseende af, Thomas fra Aalborg. 

Varme stunder, glade minder og kriller i maven, sådan er de 

bedste billeder sendt til konkurrencen.

Morten Bo







Top-50 Tigers Fotokonkurrence 2012

Udover PriceWinner og Top-Ti skal der også i bogen være et 

bredt udsnit af de over 3000 billeder der er sendt ind. Mange 

motiver går igen især dejlige solnedgange, smukke kvinder, 

opfindsomme manipulationer og sjove situationer i familien. Jeg 

har valgt som de bedste de billeder, der fortæller en historie og 

helst en ikke helt almindelig historie. Jeg har valgt den kiksede 

situation frem for den perfekte, det snublende snapshot frem for 

det bevidste og det absurde fremfor det beregnende og hensigten 

er gøre bogen til en oplevelse at bladre i. Den må ikke være et 

katalog over indsendte fotografier eller en opremsning af de 

flotteste, bogens billeder skal være lige så levende som Tigers 

kunder og lige så spændende som en rejse jorden rundt. Pak 

tasken, sæt dig godt tilrette og nyd en tur med Tiger Camera.

Morten Bo



































































































































































Top-100 Tigers Fotokonkurrence 2012

Ak ja, sådan slutter rejsen, med en hjemmebygget gyllespreder 

på en skumfuldt mark, men sådan er det med rejser, går de kun 

til drømmeland så tror vi ikke på dem for livet er også stinkende 

gylle og tramp i pedalerne. 

Det har været en fornøjelse at skulle vælge hvor rejsen skulle 

gå hen og hver gang jeg har valgt med forstanden, har hjertet 

fortrudt og lavet det om. alle billeder er hjertebilleder, fotos jeg 

føler noget for og ville ønske jeg havde taget selv. Og så har jeg 

placeret dem så de har mulighed for at snakke sammen. Eller 

skændes. Eller råbe i kor at livet er dejligt selvom det er svært 

og underligt og komisk og at verden er skøn og mystisk og lige 

om hjørnet. 

tusind tak for de mange bidrag der gjorde rejsen mulig

Morten Bo



Top-100 Tigers Fotokonkurrence 2012

Hej Tiger Camera, Anders og Lennart!

Det har været en oplevelse at gå alle billeder igennem og vælge 

vinder og favoritter. Jeg lovede at anbefale 50 fotografier til 

anvendelse i bogen, men det var svært at holde, for der er så 

mange gode.

Jeg håber mine overvejelser om hvilket signal bogen skal sende 

vil blive fulgt, for det er mit største ønske, at initiativet må 

blive til en succes og forhåbentlig en tradition, for det er en 

særdeles attraktiv metode til at kommunikere Tiger-produkter, 

brand og image, at lade enhver kommer til orde - jeg mener 

komme til syne - med deres billeder.

Det har derfor i mit billedvalg været helt afgørende, at det er 

ikke det uopnåelige, intellektuelle eller sublime, der får lov at  

brede sig, men folkets røst - jeg mener syn.

Held og lykke med projektet og tak for at jeg måtte være med.

Morten Bo


