
 

 

 

ДИМИТЪР ДИЛКОВ  е роден през 1967 г. във Враца. Получава първия си 

фотоапарат Смяна 8М на 14 години. Започва да се занимава с фотография 

сериозно през 1990 години. В момента е кореспондент и фотокоординатор за 

Балканите на Агенция Франс Прес. 

Неговите фотографии от едни от най-горещите точки на планетата са получили 

високо призвание от международната колегия.  

Първият кадър  
И до днес си спомням момента, в който заснех кадъра с децата, играещи върху 

електрически стълб в покрайнините на София през късната есен на 1991 г.  

Детската игра и житейският абсурд на ситуацията, които видях и заснех, ме 

накараха да разбера и почувствам, че фотографията е едно невероятно изкуство, 

имащо способността да улови визуално една малка частица от живота на 

човека, която би могла да каже много, ако фотографът успее да я хване. В 

никакъв случай, обаче, не мисля за фотографията като документ. И тази така 

важна за мен снимка също не е документ, макар и много хора да мислят, че тя е 

документ на времето, в което е заснета.  

Съвършената снимка 
Сред съвършените фотографии, които съм видял през годините, има една 

снимка на Брус Дейвидсън, която е заснета в Кони Айлънд (полуостров в най-

южния край на Бруклин) през 1959 г. Тя е част от дългогодишен фотографски 

проект, озаглавен “Бандата от Бруклин” (Brooklyn gang), който разказва във 

фотографии историята на група младежи, наричащи се “Джокерите”. 

Дейвидсън работи върху серията дълги години, но според него това не е 

документален фотографски проект, защото, в течение на работата си, той 

успява да стане много близък с младежите от групата на “Джокерите”. Реално 

той става част от тяхното ежедневие и именно поради това фотографиите му са 

толкова специални, интимни и в същото време съвършени сами по себе си. 

Моментът като вечност 

Мисля, че за да не изпускаш “момента” се изисква, както занаят и, съответно, 

много работа, така и интуиция. 

Фокусът 
Човекът винаги е бил в центъра на фотографията, която ме интересува и която 

искам да заснема. Не мисля, че с годините този фокус се е променил. Променят 

се единствено ситуациите, в които се намира човекът в снимките. 

Истината 

На моменти ми се струва, че истината не съществува, че е ефимерна. А 

понякога, че човекът е истината. 

 

БОРЯНА КАЦАРОВА е родена през 1981 г. в България. На 15 години открива 

фотографията като своя начин за разбиране на света наоколо. През 2007 г. 

завършва “Художествена и приложна фотография” в НАТФИЗ в класа на проф. 

д-р Атанас Кънчев, а по-късно защитава и магистратура по специалността 

“Естетика на приложната фотография”. В периода 2007-2010 работи като 

фотожурналист към българския офис на Агенция Франс Прес. От 2011 г. 

https://www.magnumphotos.com/Catalogue/Bruce-Davidson/1959/USA-NYC-Brooklyn-Gang-NN146957.html


 

 

работата ѝ се представлява от френската фотографска агенция “Космос”. 

Представяна е в изложби и онлайн презентации във Франция, Англия, 

Германия, Австралия, Америка, Русия, Индия, Литва и Нова Зеландия. 

През 2014 г. заедно с журналиста на свободна практика Димитър Кенаров 

получава награда от Pulitzer Center on Crisis Reporting за реализиране на проект 

- репортаж (текст и фотографии) от Украйна . 

 

„Безкрай” е документален фотографски проект, който показва портрети на 

бежанци от Южен Судан, както и всекидневието им в Бидибиди – най-големия 

бежански лагер в света, намиращ се в северна Уганда. Фотографиите са 

интимен и анонимен визуален диалог между бежанците и авторката. 

„Безкрай” има за цел да привлече вниманието към безконечната принудителна 

емиграция, на която десетилетия наред са подложени хората от Южен Судан в 

резултат на гражданските войни, започнали там в средата на миналия век. От 

декември 2013 г. до днес в Южен Судан смъртта си са намерили десетки 

хиляди, а над 2 милиона души са напуснали страната си в опит да се спасят от 

ужаса на войната.  

 

Сериите „Безкрай“ на Боряна Кацарова и „Без думи“ на Димитър Дилков са 

част от колекцията на Фотофабрика  и бяха представени в Националната 

галерия – Двореца в рамките на изложбата «Пет портрета» през 2018 г. 

 

 

АЛЕКС МАЙОЛИ  е италиански фотограф и журналист, ( р. Равена, Италия, 

1971 г.). Професионалният му път започва със серия фотографии от 

закриването на печално известната лудница на остров Лерос, Гърция; така се 

ражда първата му монография, „Лерос”. 

Многогодишният му опит в заснемането на хората във всевъзможни ситуации 

го кара да изследва идеята за човека като актьор в собствения си живот. 

Майоли разбира, че професията му кара хората да играят роли и се опитва да 

преувеличи този ефект, като използва изкуствено осветление, за да драматизира 

иначе рутинното им ежедневие. Снимките му наподобяват кадри от филми, 

където хората изразяват себе си чрез своята игра, а житейските сцени са като 

декори. Когато човек гледа тези фотографии, може само да се чуди дали те са 

факт или фикция.  Алекс Майоли е носител на много международни награди, 

между които ICP Infinity Award for Photojournalism, World Press Photo, POY 

Award, Leica Oskar Barnack Award  и много други. Той живее в Ню Йорк. Член е 

на „Магнум Фотос” от 2001 г. Майоли е най-младият фотограф 

ръководил кооператива “Магнум". 

  

 

ЧЕМА МАДОС  

Първата си камера Чема Мадос купува 20-годишен, когато събраните пари не 

му стигат за музикална уредба. Роден през 1958 г., той следва история на 

изкуството в университета Комплутенсе в Мадрид и успоредно посещава 



 

 

курсове по фотография. След първата си самостоятелна изложба през 1985 г. 

продължава да работи в банка още две години, преди да започне да се занимава 

само с фотография. 

През 1999 г. Museo Reina Sofia в Мадрид показва “Предмети” 1990-1999, 

първата ретроспектива на жив испански фотограф, организирана от музея. 

 Сред важните изложба в кариерата си самият той определя и тази на фото 

фестивала ФОТОГРАФСКИ СРЕЩИ В АРЛ  през есента на 2014 г. Според 

организаторите неговите работи „позволяват разгръщането на един въображаем 

свят, който радикално провокира възприятията ни“. През 2000 г.  Чема Мадос 

печели най-високата испанска награда по фотография. Носител е на много 

международни отличия.  

 

 


