Проектът се реализира от
фондация “ФОДАР”
Съорганизатор - Община Плевен,
под патронажа на Кмета на града Найден Зеленогорски
The Project is a combined effort of Phodar Foundation and the Pleven Municipality,
under the patronage of Pleven Lord Mayor Nayden Zelenogorsky

България

Културен център на
СУ “Св. Климент Охридски”
Cultural Center of
“St. Kliment Ohridski” Sofia University

Нов български университет
New bulgarian university

ХГ “Илия Бешков” - Плевен
Ilia Beshkov Art Gallery,
Pleven
Медийни партньори списание “За хората”
в-к “Посредник”Плевен
Френски културен институт
French cultural institute
Полски културен институт
Polish cultural institute
Чешки културен институт
Czech cultural institute

Издава: Фондация “ФОДАР”
ISBN 978-954-91285-5-0

PHODAR
BIENNIAL‘ 11

Здравейте, приятели на Биенале “Фодар”!
Нашето пътешествие в света на творческата фотография продължава, екипажът
расте! За седмото поредно издание на конкурса под мотото “Съвременни митове” бяха
получени 1247 фотографии на 140 автора от 27 страни: Англия, Бангладеш, Белгия,
България, Германия, Гърция, Израел, Индия, Италия, Канада, Мозамбик, Непал, Нова
Зеландия, Португалия, Русия, Румъния, САЩ, Сърбия, Турция, Украйна, Франция,
Холандия, Хърватска, Черна гора, Швейцария, Швеция и Южна Корея. Въпреки тематичната насоченост, която поставя по-високи изисквания към авторите. След първоначалния отлив на традиционния тип участници от масовото любителско движение сега
наблюдаваме увеличаване на интереса към фестивала от по-професионално ориентирана публика. От една страна, това се дължи на промяната в регламента – изпращането на
фотографиите в цифров вид. Но, от друга, трябва да се отбележи и нарастналия международен престиж на събитието. Радвам се да ви съобщя, че серията “Буферна зона”
на Мила Тешаева от Украйна след Наградата за хуманистична фотография на Биенале
“Фодар”2009 през 2010 спечели първа награда на известния американски фотоконкурс
за нетрадиционна фотожурналистика на NPPA - BOP (Best of Photojournalism).
Жури в състав: доц. д-р Александър Кьосев, директор на Културния център на СУ
„Св. Климент Охридски”, културолог; Антоан Божинов, председател на фондация
„Фодар”, ФЖМК, хон. преп. в НБУ; проф. д-р Георг Краев, НБУ; д-р Елисавета Мусакова, НБ „Св. Св. Кирил и Методий”; Иван Кюранов, НХА; Иван Захариев, зам.-гл. ред.
в-к „168 часа”, хон. преп. НБУ; д-р Мария Василева, СГХГ; Никола Михов, дипломант
НБУ; доц. д-р Росен Коларов, хон. преп. НБУ гледа в три кръга постъпилите творби и
селектира 316 фотографии на 40 автора от 18 страни, като присъди 2 награди в Първи
раздел, наградата в Трети раздел – “Фотошкола”, Наградата за хуманистична фотография, Специалната награда на фестивала – статуетка “Фодар” и дипломи в Първи и
Трети раздел. На наградените – честито, на всички – приятни мигове с 11-те изложби
на 7-мото международно фотобиенале “Фодар”, съпътстващите го събития и – до нови
срещи!

On one hand, the reason is the regulations change - accepting digital photos. On the other
hand, we should consider the growing international prestige of the event. I am glad to
announce that Mila Teshaeva’s series “Buffer Zone” (Ukraine), after the Award for Humane
Photography at FODAR 2009, has won the First award at the famous American photo contest
for unconventional photojournalism NPPA – BOP.
Members of the jury – Assoc. Prof. Aleksandar Kyosev, PhD, Head of the Cultural Centre
at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Cultural Studies; Antoan Bozhinov, President of
FODAR Foundation, lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and New Bulgarian
University; Prof. Georg Kraev, D.Sci., New Bulgarian University; Elisaveta Musakova, Ph.D.,
National Library “St. Cyril and Methodius”; Ivan Kyuranov, National Academy of Art; Ivan
Zahariev, deputy editor-in-chief at the Bulgarian newspaper „168 hours”, lecturer at New
Bulgarian University; Mariya Vasileva, Ph.D., Sofia Art Gallery; Nikola Mihov, student at
New Bulgarian University; Assoc. Prof. Rosen Kolarov, M.D., lecturer at New Bulgarian
University – have reviewed all received works in three rounds. As a result 316 photographs of
40 authors from 18 countries were selected: two awards in First category, one award in Third
category – “Photo School”, Humane Photography Award, Special Award – FODAR statuette,
and diplomas in First and Third category.
Congratulations to the winners, to all the others – enjoy the pleasant moments with the 11
exhibitions of the 7th International photo biennial FODAR and its associated events – see you
soon!

Hеllo, dear friends of Biennial FODAR!
Our journey continues in the world of art photography, and our crew is getting bigger.
Despite of the theme which places higher requirement to the participants , for the 7th
edition of the contest under the motto “Contemporary Myths”, 1247 photos of 140 authors
from the following 27 countries were received: England, Bangladesh, Belgium, Bulgaria,
Germany, Greece, Israel, India, Italy, Canada, Mozambique, Nepal, New Zealand, Portugal,
Russia, Romania, USA, Serbia, Turkey, Ukraine, France, Netherlands, Croatia, Montenegro,
Switzerland, Sweden, and South Korea. Apparently, after the first wave of beginners have
dropped out, the professionally orientated participants showed their interest in the festival.
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III area
III раздел 					
Photoscool
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Марио Макилу ©
Деца на Исус

6

Mario Macilau ©
Children of Jesus

Рина Вълкобратович©
Изход

Rina Vukobratovich ©
Exit

7

Венета Карамфилова©
***
8

Veneta Karamfilova ©
***

Велина Цанкова©
***

Velina Tsankova ©
***
9

Алена Жандарова©

Диплом - III ðàçäåë
Diplom - III area

Чай от метличина и прикриване на шоколад
10

Alena Zhandarova ©

Cornflower tea and concealing chocolate

Алена Жандарова©

Диплом - III ðàçäåë
Diplom - III area

Чай от метличина и прикриване на шоколад

Alena Zhandarova ©

Cornflower tea and concealing chocolate
11

Дейвид Тамарго©
Градски лов

Страхил Димитров©
Социална мрежа
12

David Tamargo ©
Urban Hunting

Strahil Dimitrov ©
Social Network
13

Томи Кха©
Пеперуда

14

Награда - III ðàçäåë
Prize - III area

Tommy Kha ©
Butterfly

Томи Кха©
Конструктор

Награда - III ðàçäåë
Prize - III area

Tommy Kha ©
Construction

15

Томи Кха©
Мавзолей на Мао

16

Награда - III ðàçäåë
Prize - III area

Tommy Kha ©
Mao Mausoleum

Томи Кха©
Пионер

Награда - III ðàçäåë
Prize - III area

Tommy Kha ©
Pioneer
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II раздел

		

Единични фотографии

Адриан Лис ©
***

Амели Виал©
Дес-Кор-Бо /игра на думи между думите “Красиво тяло” и Гарван”/
18

II area
Single photos

Lis Adrian ©

***

Amelie Viale ©
DES-KOR-BO
19

Судипто Дас©
Холи, фестивалът на цветовете
20

Sudipto Das ©
Holi, the festival of colours

Судипто Дас©
Холи, фестивалът на цветовете

Sudipto Das ©
Holi, the festival of colours
21

Судипто Дас©
Свещената баня
22

Sudipto Das ©
The Holy Bath

Сайкат Мукерджи ©
Холи

Saikat Mukherjee ©
Holy
23

Неочакван гост
Unexpected guest

Хейли Морис-Кафиеро©
***

Haley Morris-Cafiero ©
***

Страната Еления
Country of Oleniya

Белият елен
White deer
Сергей Анисимов ©
24

Anisimov Sergey ©

Матиа Вака ©
Фашисти

Mattia Vacca ©
Fascists
25

I раздел 		
Серии 		

Виктория Сергиения©
Колона

I area
Series

Victoria Sergienya ©
Column

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area
Бранислав Бръкич©
с. Гуча Традиционен музикален фестивал
26

Branislav Brkich ©
Gucha Village, Traditioanal music festival

Маркъс Уилямс и Сюзън Джоуси©
Ненамерените

Marcus Williams and Susan Jowsey ©
The Unfound
27

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area
Маркъс Уилямс и Сюзън Джоуси©
Ненамерените
28

Marcus Williams and Susan Jowsey ©
The Unfound

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area
Маркъс Уилямс и Сюзън Джоуси©
Ненамерените

Marcus Williams and Susan Jowsey ©
The Unfound
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Награда - I ðàçäåë
Prize - I area
Маркъс Уилямс и Сюзън Джоуси©
Ненамерените
30

Marcus Williams and Susan Jowsey ©
The Unfound

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area
Маркъс Уилямс и Сюзън Джоуси©
Ненамерените

Marcus Williams and Susan Jowsey ©
The Unfound
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Награда - I ðàçäåë
Prize - I area

Кристофър Симс©
Театърът на войната: Престорените
села на Ирак и Афганистан
32

Christopher Sims ©
Theater of War: The Pretend
Villages of Iraq and Afghanistan

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area

Кристофър Симс©
Театърът на войната: Престорените
села на Ирак и Афганистан

Christopher Sims ©
Theater of War: The Pretend
Villages of Iraq and Afghanistan
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Награда - I ðàçäåë
Prize - I area

Кристофър Симс©
Театърът на войната: Престорените
села на Ирак и Афганистан
34

Christopher Sims ©
Theater of War: The Pretend
Villages of Iraq and Afghanistan

Награда - I ðàçäåë
Prize - I area

Кристофър Симс©
Театърът на войната: Престорените
села на Ирак и Афганистан

Christopher Sims ©
Theater of War: The Pretend
Villages of Iraq and Afghanistan
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Сайръс Корнът©
Пътуване в покрайнините
36

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Cyrus Cornut ©
Travelling to the outskirts

Сайръс Корнът©
Пътуване в покрайнините

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Cyrus Cornut ©
Travelling to the outskirts
37

Лука Спано©
Молитва за хапчета

38

Luca Spano ©
Pray for pills

Лука Спано©
Молитва за хапчета

Luca Spano ©
Pray for pills

39

Статуетка на фондация “ФОДАР”
Statue of PHODAR Foundation
Матиа Вака©
Сардиния. Село Седило.
40

Mattia Vacca ©
Sardinia. Sedilo village

Статуетка на фондация “ФОДАР”
Statue of PHODAR Foundation
Матиа Вака©
Сардиния. Село Седило.

Mattia Vacca ©
Sardinia. Sedilo village
41

Статуетка на фондация “ФОДАР”
Statue of PHODAR Foundation
Матиа Вака©
Сардиния. Село Седило.
42

Mattia Vacca ©
Sardinia. Sedilo village

Статуетка на фондация “ФОДАР”
Statue of PHODAR Foundation
Матиа Вака©
Сардиния. Село Седило.

Mattia Vacca ©
Sardinia. Sedilo village
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Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area
Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо
44

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area
Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story

Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо

Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story
45

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area
Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо
46

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area
Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story

Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо

Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story
47

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area
Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо
48

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - III area
Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story

Хория Каласеану©
Животът на острова:
история на модерния
Робинзон Крузо

Horia Calaceanu ©
Life on the island a modern Robinson
Crusoe, story
49

Антон Ляпин ©
Огняр
50

Anton Lyapin ©
Stoker

Антон Ляпин ©
Огняр

Anton Lyapin ©
Stoker
51

Антон Ляпин ©
Огняр
52

Anton Lyapin ©
Stoker

Антон Ляпин ©
Огняр

Anton Lyapin ©
Stoker
53

Франше Жули©
Това е моят дом
54

Franchet Julie ©
This is My Home

Франше Жули©
Това е моят дом

Franchet Julie ©
This is My Home
55

Франше Жули©
Това е моят дом
56

Franchet Julie ©
This is My Home

Франше Жули©
Това е моят дом

Franchet Julie ©
This is My Home
57

Пиер Гарсия©
***
58

Pierre Garcia ©
***

Пиер Гарсия©
***

Pierre Garcia ©
***
59

Арън Блъм©
***
60

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Aaron Blum ©
***

Арън Блъм©
***

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Aaron Blum ©
***
61

Арън Блъм©
***
62

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Aaron Blum ©
***

Арън Блъм©
***

Диплом - I ðàçäåë
Diplom - I area

Aaron Blum ©
***
63

Наталия Батраева©
Южна Осетия: поглед отвътре
64

Natalia Batraeva ©
South Ossetia: insight

Наталия Батраева©
Южна Осетия: поглед отвътре

Natalia Batraeva ©
South Ossetia: insight
65

Наталия Батраева©
Южна Осетия: поглед отвътре
66

Natalia Batraeva ©
South Ossetia: insight

Наталия Батраева©
Южна Осетия: поглед отвътре

Natalia Batraeva ©
South Ossetia: insight
67

Юн кунг Лий©
Във времето
68

Eun Lее©
All the time

Юн кунг Лий©
Във времето

Eun Lее©
All the time
69

Антимoс Георгиадис ©
Съвременният Атлас
Махфузул Хасан Рана©
Животът на рибаря
70

Anthimos Georgiadis ©
Modern Atlas

Mahuzul Hasan Rana ©
Life of fisherman
71

Райна Тенева©
Семейни въпроси
72

Rayna Teneva ©
Family Affairs

Тамас Пакзай©
Мечта за Родината

Tamas Paczai ©
Dream about Motherland
73

Награда за хуманистична фотография
Award for humanistic photography

Виктор Антон©
Малка история на интеграцията
74

Victor Anton ©
A little story of integration

Награда за хуманистична фотография
Award for humanistic photography

Виктор Антон©
Малка история на интеграцията

Victor Anton ©
A little story of integration
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Награда за хуманистична фотография
Award for humanistic photography

Виктор Антон©
Малка история на интеграцията
76

Victor Anton ©
A little story of integration

Награда за хуманистична фотография
Award for humanistic photography

Виктор Антон©
Малка история на интеграцията

Victor Anton ©
A little story of integration
77

Анна-София Костенобъл©
***
78

Anne Sophie Costenoble ©
***

Анна-София Костенобъл©
***

Anne Sophie Costenoble ©
***
79

Йонек Йонексън©
Заведения за бързо хранене в Гърция

80

Jonnek Jonneksson ©
Canteens of Greece

Йонек Йонексън©
Заведения за бързо хранене в Гърция

Jonnek Jonneksson ©
Canteens of Greece

81

Йонек Йонексън©
Заведения за бързо хранене в Гърция
82

Jonnek Jonneksson ©
Canteens of Greece

Душко Милянич©
Риболовно село

Dusko Miljanic ©
Fishing village
83

Йоаким Кочанич©
Рай
84

Joakim Kocjancic ©
Paradise

Йоаким Кочанич©
Рай

Joakim Kocjancic ©
Paradise
85

Йоаким Кочанич©
Рай
86

Joakim Kocjancic ©
Paradise

Йоаким Кочанич©
Рай

Joakim Kocjancic ©
Paradise
87

Йоаким Кочанич©
Рай
88

Joakim Kocjancic ©
Paradise

Светлана Тончева©
Старчески дом –
митология на самотата

Svetlana Toncheva ©
Older People Carehome –
mythology of loneliness
89

Уейн Лиу ©
Миналото е чужда страна
90

Wayne Liu ©
Past is a Foreign Countrys

Уейн Лиу ©
Миналото е чужда страна

Wayne Liu ©
Past is a Foreign Countrys
91

Съпътстващи
изложби

Concomitant
exhibitions

Москва`89 – 91 – за перестройката и ПУЧ-а
Антоан Божинов
През лятото на 1989 г. попаднах в група, която трябваше да представи най-доброто от българската индустрия във ВДНХ, Москва, та дано Горбачов се смили и одобри поредната акция на Живков срещу българските
турци – така наречената тогава „Голяма екскурзия”. Това не се случи, въпреки, че останахме в палатата
около месец и половина. Но ми даде възможност да се разходя и поснимам перестроечна Москва. Усещаше
се дух на промяна, приповдигнато настроение, освободеност и надежда... въпреки че градът и хората външно
изглеждаха както и през 1980-та и 1987-ма, когато бях там.

Две години по-късно, през лятото на 1991-ва бях поканен да присъствам на вернисажа на изложбата си,
която пътуваше в различни градове на (вече) ОНД, в Запорожие. След няколко дни в Украйна се качих на влака за Москва, пътувах една нощ, а рано сутринта композицията неочаквано спря за около два часа. Наоколо
до хоризонта се простираше борова гора. От високоговорителите в купето се включи централното радио, дикторът с равен глас съобщи, че извънреден комитет от полковници е взел властта в ръцете си, за да се справи
с нарасналата престъпност в страната. 19-ти август. След това влакът продължи и безпрепятствено стигна до
гарата. Три дни обикалях барикадите, московчани бяха излезли в центъра на града, заобиколили „Белия дом”
и прекъснали всички по-важни пътни артерии... Почти непрекъснато валеше. Дивизията, която полковниците
бяха мобилизирали за справяне с безредиците и атака на парламента, след като стигна до него, се обърна и
почна да го защитава. Слава Богу, ПУЧ-истите така и не успяха да атакуват сериозно, имаше три жертви от
защитниците, но това събитие като че ли отключи вратата на истинските промени...

Георги Кожухаров©
Молитви и много въпроси.
Село Лъжница, 2010
92

Georgi Kozhuharov ©
Prayers and lots of questions. Village Lazhnitsa, 2010

Сега, след 20 години, събрах снимките от тези две пътувания в една колекция - която надявам се казва
неща, които не се нуждаят от текст.

93

Dimitri Eipides Thessaloniki Documentary Film Festival
Babak Salari is a Montreal-based photographer and educator who chronicles lives at the
margins of society. His documentary projects include: Iranian artists in exile; matriarchal,
indigenous communities in Mexico; and gays and transvestites in Cuba. Recently, he
documented those displaced and brutalized by war in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Palestine
and Lebanon. His interest in photography began as a teenager in his native Iran where he
contributed to various publications. At the age of twenty-one, his political activities resulted
in his imprisonment for six months by the Khomeini regime. Upon his temporary release from
jail, he fled to Pakistan and, a year later, arrived in Canada where he resumed his study and
practice of photography. His new photo-documentary Traumas and Miracles Portraits from
Northwestern Bulgaria, is dealing with the sense of disorientation, loss, pain and isolation.
Babak Salari‘s work has been exhibited internationally including: The National Art Gallery
in Sofia, Bulgaria, the Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece, and
Centro Historico in Merida, Mexico, and published in several magazines.
Dimitri Eipides Thessaloniki Documentary Film Festival

Бабак Салари ©
Иран

Афганистан

Afghanistan

Babak Salari ©
Iran

Абитуриенти от преместената в с. Райково гимназия от гр. Ксанти, 1932.

От архива на Атанас Даракулев
През лятото на 2010 г. в Смолян се срещнах със стар приятел – актьора Никола Пашов. Не се бяхме виждали от години. И така, докато си бъбрехме, той се присети нещо,
излезе за малко от стаята в старата си тристагодишна бащина къща и донесе червен
мукавен куфар с пиринчени ъгли с думите: „Разгледай това, донесе ми го наскоро
внукът на един стар смолянчанин...” Куфарът беше пълен с негативи, повечето стъклени,
от началото на 20-ти век. И така се появи тази изложба. Атанас Даракулев 13-годишен
става „син на полка” – 21-ви пехотен Средногорски полк, имащ решителна роля за
освобождаването на Смолянския край през Балканската война. Ординарец и ученик на
Маестро Атанасов... и по-късно, фотограф. Колекцията, която показваме, е малка част
от този архив и представя живота на хората в този край от 20-те години на 20-ти век до
1944 г.
Антоан Божинов
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”Силезийският Одисей” на Йоанна Худи
Йоанна Худи е завършила Художествената академия в Краков (2002) и фотография
в Театралната и филмова академия в Лодз (дипломира се в специалността креативна фотография). През 2009 започва докторантура със специализация фотография в
графичния факултет на варшавската Художествена академия. Йоанна Худи участва в
многобройни фотоизложби (в т.ч. в Градската галерия в Тарнов, Галерия Пакамера в
Сувалки, галерия Ел в Елблонг). Тя е финалист на конкурса ShowOff на една от найголемите фотографски прояви в Европа – „Месец на фотографията в Краков” 2010,
лауреат на Гран при на VІ Варшавски фестивал за художествена фотография през
2010. Тазгодишна стипендиантка на полското Министерство на културата и националното наследство. Работи и живее в Белско Бяла. От няколко години преподава основи на
фотографията и филма в едно от училищата по изкуства в Белско Бяла.
Проектът ЧСилезийският Одисей” е фотографски запис на разходките по улиците
на градовете в днешната Горна Силезия и на първо място по миньорските квартали, които постепенно остават в миналото. Според авторката Силезия, с цялото си богатство,
разнообразие и контрасти, съхранява картини, подобни на тези, които се появяват пред
героя на романа на Джеймс Джойс. Начинът, по който Джойс написва своя Одисей”,
е канава и вдъхновение за авторката да снима Силезия. А целта е свеждането на фотографския образ до обикновено ежедневие, в което животът си тече от ранна утрин да
късна нощ и представлява миниатюра на човешкото битие. Авторката скъсва с традиционното отразяване на Силезия, излиза извън рамките на документалната/репортажната фотография. Тя разказва историята на Силезия с простички ежедневни образи, които
са в контраст с импресионистичната форма на фотографията.

Никола Иванов ©
България

Йоанна Худи ©
Полша

96

Силезийският Одисей
Silesian Odyssey

Joanna Chudy ©
Poland

Анонимни зони
Anonymous zones

Nikola Ivanov ©
Bulgaria

„Анонимни зони
С техническия и икономическия напредък през 20 век, в цялата западна цивилизация изниква въпросът в каква посока, от урбанистична гледна точка, да бъде насочено
недостатъчното наличие от промишлени и търговски площи в централните части на
големите градове. Логически, изборът се пада върху незастроените парцели в покрайнините , където строителният подем има възможност да се разгърне, без пространствени
ограничения. Още от самото начало главният критерий е възможно най-ясна целенасоченост и полезност на сградите, с което автоматично се потискат всякакви художествени и архитектурни амбиции. Този модел на застрояване има добра икономическа функция и става универсален прототип, който бива апликиран при възникването на подобни
места в света. Най-важен е именно аспектът на унификация и стерилитет на зоната, без
да има взаимовръзка с регионалния контекст на дадената област. Освен развитието на
капитализма и нарастващата консумация, върху всичко това рефлектира и друго характерно за този век явление, силно свързано с тези условия, а именно глобализацията.
Чернобелите фотографии на Никола Иванов (р. 1990 г., студент в катедра „Фотография” на ФАМУ в Прага) показват нощни отрязъци от глобалната сива периферия на
започващия 21 век. Заснети от 2008 г. в покрайнините на различни европейски градове,
тяхната точна локализация е невъзможна заради анонимността им.
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В Непал официално е обявен мир преди много години. Но напрежението в страната
все още съществува. Дългогодишна монархия, Непал е обявен за република през май
2008 г. Кралят е свален, но има роялистко настроени общности, както и последователи
на Мао... стачки и протести в столицата, намеса на армията. Страната води борба за
своята независимост.
Фотографът: Олоф Ярлбро е роден през 1978 г. в град Хелзингборг, в южната част
на Швеция. Той се занимава с фотография от двадесетгодишен и скоро решава, че
иска да стане фотограф. На 22, той напуска Швеция и заминава за Ню Йорк, за да учи
в Международния център по фотография, а няколко години по-късно се премества в
Прага и продължава обучението си във FAMU - Академията за изящни изкуства в Прага.
Той е автор на книгите, Падналото кралство“ и Stonefactory“. В момента живее в София,
България и работи на свободна практика по-дълги репортажи и фотографски проекти.
Nepal has been official declared peace for many years back. But somehow the tension
in the country is still present. Old royalist that won’t step down from army post, constants
strikes and protest in the capital. Some regions with an ethnic majority have been starting to
question the Maoist and Nepal’s control and striving after their own state and independence.
The photographer: Olof Jarlbro was born in 1978 in the town of Helsingborg, in the south
of Sweden. He took up photography at the age of twenty and soon decided that he wanted
to become a photographer. At the age of 22, he left Sweden and went to New York to study
at the International Center of Photography, and a couple of years later he moved to Prague to
study at FAMU – The Academy of Performing Arts in Prague. He is the author of the critically
acclaimed books, “The Fallen Kingdom” and the “ Stonefactory”. He is currently living in
Sofia, Bulgaria working as a freelancer on longer reportages and photographic projects.

Олоф Ярлбро ©
Швеция

Непал и Мао
Nepal and Mao

Olof Jarlbro ©
Sweden

Жан-Кристоф Беше ©
Франция
Токио
Tokyo Station

Jean-Christophe Bechet ©
France

Tokyo Station – Жан-Кристоф Беше
Защо да снимаме един град? Градът не е сюжет! Защо отиваме винаги да видим как живеят
“градските хора”?
Отивайки в Токио, наистина не знаех какво търся. Но знаех, какво искам да избегна. Да покажа, вместо
да докажа ... Да разкажа истории. Да избегна затворените в себе си серии, обобщенията. Снимки “против”
клишета. За мен снимането не е илюстриране на предварително установена концепция. То е да вървиш
пред света и случайността и да се опитваш да извлечеш една “фотографска”гледна точка. Т.е. естетическа,
поетична и политическа.
Политическа, да, защото самата етимология на думата ни връща назад към града (полиса).
Естетическа, защото само визуалното удоволствие ви кара да искате да видите и научите повече.
Поетична, защото аз предпочитам по-скоро да говоря отколкото да бичувам, да подсказвам по-скоро,
отколкото да документирам.
Градовете са мястото, където се случва нашият 21-ви век. Вероятно има по-голяма разлика между
земеделския производител от Ариеж и един парижанин отколкото между този парижанин и един токиец.
Обитателят на града трябва постоянно да се вписва в архитектурните пространства, които се издигат над
него, които го оформят. Всеки град със своите сгради, каменни форми, фасади, светлини обуславя своите
обитатели. Цял един градски театър, в който се опитвам да уловя важните моменти. Без постановка или
цифров ретуш, без „права върху изображението “. Градът като фотографска територия за опазване. Да
не отказваш, когато всичко се състезава (цифрово, правно, художествено ...), да не му се противопоставяш
повече. Отново, това е “политически” и “поетичен” избор.
В един град имам нужда от изгнание. От анонимност. Работя бързо, ориентирам се лесно, натискам
спусъка, продължавам напред. Преследвам дири, обкръжения, осветления, отдалечения край на улицата. Ходя
с моите два апарата на рамо.
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Без светкавица, която би унищожила всичко, движението на минувачите неизбежно се предава чрез
неясно очертание. Големи отвори, незначителни дълбини на полето, бавни скорости. Бавните скорости са
нещо красиво...
Няма мъглявост, а количества мъглявост. Или фотографът е мръднал. Или обектът. Или и двете. Или
фокусирането се е отклонило. Безкрайни вариации, за да накараш зрителя да усети пулса на града и на
фотографа. Когато светкавицата застине и стативът замръзне като статуя . Нощта е несигурност. Неяснота.
Опасността също е там. Красивото изображение идва бързо. Естетиката на нощта е капан. Изображенията
се повтарят. И след това щракването е станало, когато съм разбрал, че не нощта ме е интересувала. А
изкуствените осветления? В метрото, в асансьор, в търговски център. Осветлението прави нощта. Крушките,
неоновото осветление, прожекторите, надписите, уличните лампи ... В това изглежда Токио ми разкри
истинската си същност, в красотата си, както в неговата твърдост, в това претрупване от знаци, линии, нишки
или неонови светлини, които ни очароват и ни тревожат. Тъй като е очевидно, че животът, “истинският живот”
може да е единствено някъде другаде. Освен, ако човек не се задоволи с тези птици, които отлитат сутринта в
синьото небе изпъстрено с облаци ...
JCB

Tokyo Station

Pourquoi photographier une ville ? C’est pas un sujet une ville ! Pourquoi toujours aller voir comment vivent
les « urbains » ?
En allant à Tokyo, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Mais je savais ce que je voulais éviter.
Montrer plutôt que démontrer. Raconter des histoires. Fuir les séries fermées sur elle-même, les généralisations.
Des photos contre les clichés. Pour moi, photographier ce n’est pas illustrer un concept préconçu. C’est aller au
devant du monde et du hasard et essayer d’en tirer un point de vue « photographique ». C’est à dire esthétique,
poétique et politique.
Politique, oui, parce que l’étymologie même du mot nous renvoie à la ville.
Esthétique parce que seul le plaisir visuel donne envie d’en voir et d’en savoir plus.
Poétique parce que je préfère évoquer plutôt qu’asséner, suggérer plutôt que documenter.
C’est aussi dans les villes que se jouent notre 21ème siècle. Il y a sans doute plus de différence entre un
paysan de l’Ariège et un Parisien qu’entre ce parisien et un Tokyoïte. Le citadin doit s’inscrire en permanence
dans les espaces architecturaux qui le dominent, le façonnent. Chaque ville, ses bâtiments, ses pierres, ses
façades, ses lumières conditionne ses habitants. Tout un théâtre urbain dans lequel j’essaie de capturer des
moments significatifs. Sans mise en scène, ni retouche numérique, ni « droit à l’image ». La ville comme territoire
photographique à conserver. Ne pas l’abandonner quand tout concourt (numérique, juridique, artistique…) à ne
plus s’y confronter. Là aussi, c’est un choix « politique » et « poétique ».
Dans une ville, j’ai besoin du dépaysement . De l’anonymat. J’opère vite, je me repère facilement, je
déclenche, j’avance. Je poursuis des pistes, des ambiances, des lumières, des bouts de rue. Je marche avec mes
deux appareils sur l’épaule.
Sans flash, qui détruirait tout, le mouvement des passants se traduit forcément par un flou.Grandes
ouvertures, faibles profondeurs de champ, vitesses lentes. C’est beau des vitesses lentes…
Il n’y a pas un flou, mais des quantités de flous. Soit le photographe a bougé. Soit le sujet. Soit les deux. Soit
la mise au point a été décalée. Infinies variations pour faire sentir le pouls de la ville et du photographe. Quand le
flash fige et le trépied statufie. La nuit, c’est l’incertitude. C’est flou.
Le danger est là aussi. La belle image vient vite. L’esthétisme de la nuit est un piège. Les images se répètent.
Et puis, le déclic a eu lieu quand j’ai compris que ce n’était pas la nuit qui m’intéressait. Mais les éclairages
artificiels. Dans le métro, dans un ascenseur, dans une galerie marchande. C’est l’électricité qui fait la nuit. Les
ampoules, les néons, les projecteurs, les enseignes, les lampadaires… C’est là, que Tokyo m’a semblé révéler sa
vraie nature, dans sa beauté comme dans sa dureté, dans cette surcharge de signes, de lignes, de fils, de néons
qui nous fascinent et nous inquiètent. Parce qu’il est évident que la vie, la « vraie » ne peut être qu’ailleurs. A
moins que l’on ne se contente de ces oiseaux qui s’envolent au petit matin sur un ciel bleu tacheté de nuages…
JCB
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”Павилионът”, от серията светът на 90 градуса”
C-print, 100 x 100 cm, 2011
Ивайло Стоянов
За Ивайло Стоянов заобикалящият го свят е обект на неговото творчество. Експресивни цветове, силни контрасти, електрикови тонове и тежки сенки го превръщат
в сюрреалистичен пейзаж. Фотографът не изследва природата, а я преобразува, като
я заснема и завърта на 90 градуса. Така един на пръв поглед обикновен архитектурен,
природен или интериорен пейзаж заживява друг живот – даден му от неговия създател –
фотографа.
Надежда Джакова, куратор, Национална художествена галерия, София

Pavilion, World Series by 90 degrees „
C-print, 100 x 100 cm, 2011
Ivaylo Stoyanov
For Ivailo Stoyanov the surrounding world is the subject of his work. Expressive colors,
strong contrasts, electrical tones and heavy shadows makes it a surreal landscape. The
photographer do not examine the nature, but converts it, by capturing and rotating it in 90
degrees. Thus, a seemingly simple architecture, natural landscape or interior lives another life
- given by his creator – the Photographer.
Nadezhda Dzhakova, Curator, National Art Gallery, Sofia

Ивайло Стоянов ©
България

”Павилионът”, от серията
светът на 90 градуса”
Pavilion, World Series by
90 degrees

Ivaylo Stoyanov ©
Bulgaria
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Натали Дауст е родена в Монреал, където завършва фотография в Cegep du

Vieux-Montreal. Отивайки в Ню Йорк, започва работа по New York Hotel Story,
своята първа фотографска книга. През 2001 се мести за период от две години в
Япония, за да документира червените фенери на Токио. От тогава, създава няколко други тематични проекта, включващи Entre Quatre Murs, Berlin, Street Kiss,
Brazil, и Frozen in Time, Switzerland, участва в няколко соло и общи изложби в
Канада, Щатите, Полша, Франция, Испания, Англия и Япония. Нейните фотографии са повод за много публикации и са награждавани многократно. Днес Натали
живее в Берлин и продължава да работи в територията на въображаемите светове,
индивидуални и споделени, в които хората се лутат, но намират за себе си частици истина.

”Градът“

Натали Дауст ©
Канада

Токио - хотелски истории
Tokyo Hotel Story

Nathalie Daoust ©
Canada

Това е изложба на випускниците на курса по фотография към Факултета по журналистика и масова комуникяция на Софийския университет “Св. Климент Охридски“
плод на работата им по поставена курсова задача.

Tokyo Hotel Story
С последния си проект, Tokyo Hotel Story, Натали Дауст продължава своето изследване на женската сексуалност и разглежда гибелта на половите стереотипи. Тя прекарва
няколко месеца в Alpha In – един от най-големите S&M хотели за любов“. Дауст фотографира работещите там жени на работните им места, обградени от специализирано
оборудване и облечени в разкошни дрехи, различаващи се според дейността им. Проектът на Натали, повежда зрителя отвъд табутата, разкривайки универсалното човешко желание за бягство от реалността и създаване на въображаеми светове, лутащо се
между съня, действителността и перверзията.

Tokyo Hotel Story
Nathalie Daoust’s latest project, Tokyo Hotel Story, continues her exploration of female
sexuality and subversion of gender stereotypes. Spending several months in the Alpha In, one
of the biggest S&M “love hotels” in Japan. Daoust photographed the working there women
in their private rooms, surrounded by the specialist equipment and dressed in the regalia that
define their trade. Her work takes the viewer beyond taboos while showing the universal
human desire to escape reality and create fantasy worlds that often oscillate between dream,
reality and perversion.
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Prizes

Aaron Blum

USA

Alena Zhandarova

Russia

Alexander Tododroff

Bulgaria

Anne Sophie Costenoble

Belgium

						and Susan Jowsey

Zealand

Antimos Georgiadis

Greece

Anton Lyapin

Russia

Prize - I area					

Christopher Sims

USA

Branislav Brkich

Serbia

Prize - III area				

Tommy Kha		

USA

Christopher Sims

USA

Cyrus Cornut

France

Prize of PHODAR foundation 		

Mattia Vacca

Italy

Dalia Al-Khalil

Bulgaria

Prize for humanistic photography		

Victor Anton		

Italy

Dusko Miljanic

Montenegro

Eun Kyoung Lee

South Korea

Diplom - I area				

Cyrus Cornut

France

Franchet Julie

France

Diplom - I area				

Horia Calaceanu

Romania

Georgi Kozhuharov

Bulgaria

Horia Calaceanu

Romania

Diplom - I area				

Aaron Blum

USA

Joakim Kocjancic

Sweden

Diplom - III area				

Alena Zhandarova

Russia

Jonnek Jonnekson

Germany

Leonid Goldin

Izrael

Lis Adrian

Romania

Luca Spano
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Marcus Williams

New Zealand

Susan Jowsey

New Zealand

Mahfuzul Rana

Bangladesh

Mário Macilau

Mozambique

Mattia Vacca

Italy

Pierre Garcia

France

Rayna Teneva

Bulgaria

Rina Vukobratovich

Serbia

Saikat Mukherjee

India

Sudipto Das

India

Svetlana Toncheva

Bulgaria

Szabo Claudiu

Romania

Tamas Paczai

Netherlands

Tommy Kha

USA

Velina Tsankova

Bulgaria

Veneta Karamfilova

Bulgaria

Victor Anton

Italy

Wayne Liu

USA
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Marcus Williams

Страни в
изложбата
Country on the
exibition

Bangladesh
Belgium
Bulgaria
France
Germany
Greece
India
Italy
Izrael
Montenegro
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Romania
Russia
Serbia
Shweden
South Korea

USA

New

Фотографи
Photographers

1
1
7
3
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
4
105

106

107

108

