Алубмът “TOUCH” е второто ни годишно издание, събрало в себе си част от най-добрите снимки качени на сайта ни през 2018 г. За жалост поради различни
непредвидени и независещи от нас обстоятелства, албумът не успя да излезе в хартиен вариант, както първото ни издание “Black&White & Color”, но ние
все пак решихме да ви го представим в електронен формат, защото смятаме, че снимките и техните истории зад кадър, които ни споделиха аворите им,
трябва да достигнат до вас.
Избрахме заглавието на албума да е “TOUCH”, защото снимките в него със сигурност ще ви докоснат.
Благодарим на всички автори, които дадоха своето съгласие да включим кадрите им, както и на Иван Иванов - Jovan, чиято снимка виждате на корица.
Ние от своя страна ще се постараем да продължим традицията с издаването на годишни фотографски албуми, защото вярваме, че всички имаме нужда
от такова издание, което да събере в себе си най-доброто от годината и да разкаже историите на фотографиите.
Екипът на Фото Форум
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СВЕТЛИН ЙОСИФОВ - PICSVET  “Camel boy”  100mm f/4 1/250s ISO 160  Снимката е заснета по време на моето двумесечно пътуване из Индия в град Pushkar, където могат да се видят над 10 000 камили всяка година.
Момчето сякаш говореше с камилата, отправило замечтан поглед към залязващото слънце на хоризонта. Снимах без каквато и да е подготовка и настройка на камерата, за да успея да хвана естественото изражение на
малкия камилар. Този кадър е част от албума “TEN RUPEES FOR INDIA”, както и многократен носител на награди FIAP, GPU и PSA за 2019 година.
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КАЛИН КОСТОВ - KALYNSKY  “It’s still summer...”  35mm f/6.4 1/250s ISO 500

ТАНЯ МАРКОВА - NYAMARKOVA  “Красимира”  f/2.8 1/250s ISO 320 .Тази снимка спечели златен медал в шестия фотографски салон Пловдив тази година.
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ЮЛИЙ ВАСИЛЕВ - J.V.  “Състояния на Ума”  75mm f/6.3 1/640s ISO 200  Серията заснех в Берлин през една ранна юлска утрин на 2018-та. Фасадата на сградата “Marie-Elisabeth-Lüders-Haus” е един от архитектурните
символи на града и едно от най-често фотографираните места в Берлин. Исках да заснема нещо различно, от различен ъгъл и с различна идея, но тази серия изобщо не беше планирана.

За мой невероятен късмет попаднах на група танцьори, които снимаха видео клип, и пред мен се откри възможност да заснема няколко кадъра, без дори да бъда забелязан, тъй като бях на отсрещният бряг на речен
канал, който минава до самата сграда. Серията за мен показва съвременния градски дух, симбиозата между хората и архитектурата, вид “wildlife” фотография в модерната градска джунгла.
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КАЛОЯН БОГДАНОВ - BOGDANOV  “Спорта лекува агресията“ 
75mm f/5.6 1/250s ISO 200  Кадърът е направен в град Хатива
- Валенсия - Испания. Пред “бинго” - това е местен аналог на
българският спортен тотализатор.

ЯВОР МИНЧЕВ - DISCOVERYMEN  “Дистопия“  Място: с.Камен Бряг
 105mm f/2.8 1/2500s ISO 200  Няколко ръждясали пътни знака ме вдъхновиха да
създам този мрачен и нестандартен сюжет. Дъждовното време беше случаен, но и
ключов фактор.
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ДЕНИ КИРИЛОВА - DKE7458  Bubbles  135mm f/2.2 1/640s ISO 100 

ИРИНА СТОИЛОВА - RENATKA  “Свобода и въздух“  85mm f/2.2 1/1250s ISO 800 
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ЯВОР МИЧЕВ - JMDP  “Солта на Земята“  Място: Бургаски солници  8.8mm f/2.8 1/320s ISO 100  Снимайки с дрон над Бургаските солници, вниманието ми бе привлечено от хора ползващи „безплатно СПА“ на открито в един
от басейните с лечебна кал и морска луга. Кадрирах така, че очертанията на басейна да запълнят кадъра и в резултат се получи абстрактна картина на човешки тела на червен фон и „златиста“ рамка от растителност. Този
кадър ми донесе награда от Sony World Awards за най-добра фотография от България през 2019-та и златен медал на FIAP на 6-ти Фотосалон Пловдив в отворена категория „Цветна фотография”.
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РУМЕН СОМОВ - CARNIVORE  “Ученичка“  19mm f/4 1,25s ISO 100  Имах желание да направя ретро сесия в някое от изоставените стари училища в България. Бързо намерих подходяща училищна чанта. С намирането на
автентична манта бях по-затруднен, но в крайна сметка намерих една малък размер, която облече дъщеря ми. Уговорих се с кметицата на едно село в близост до Казанлък да ме пусне в сградата на нефункциониращото,
но запазено училище, и тя откликна на молбата ми. Във физкултурния салон имаше благоприятна светлина и стар телефон, с който импровизирах. Снимах на естествена светлина (по принцип избягвам изкуственото
осветление). При обработката на кадъра използвах готов „ломо“ ефект, който допълнително обогати тази носталгична фотография.

АТАНАС АТАНАСОВ - TARANTULAXXX  “Проницание“  85mm f/1.8 1/200s ISO 100  Идеята за този кадър се роди съвсем спонтанно. Подариха ми стар апарат Вилия и той дълго време прашасваше самотно на рафта. Докато
един ден реших да го включа в следващата фото сесия с племенницата ми. Предварително избрахме няколко места и подходящ тоалет. Нямахме точния замисъл какво искаме, но желаехме фотоапаратът да бъде включен в
кадъра, затова опитахме няколко пози на различните места. Докато снимахме, идеята просто изплува в съзнанието ми.
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МЕРТКАН ХЕГУЛ - PATE_30  56mm f/1.4 1/400s ISO 400

АТАНАС ПЕТКОВ - AJPETKOV  “Simbiosis“  Място: Траверси на сточна гара в
гр.Пловдив  50mm f/2 1/250sec ISO 100  Когато пристигнах на мястото дори
не подозирах, че ще заснема един от най-добрите си кадри. Първоначалната
ми концепция за снимки беше коренно различна. Виждайки обаче траверсите,
скупчени една върху друга, тялото на моделката веднага се оплете между
тях в съзнанието ми. Физиката и спортната и подготовка позволяваха
изпълнението с лекота. И започнахме да плетем...

NAME OF THE AUTHOR  “Заглавие“  Място:  200mm f/4 1/800s ISO 200  Nempe es
pelestium faccae odit cid et autem

СИМЕОН КЮРКЧИЙСКИ - SAYMAN  “Форма светлина“ 
1/250s ISO 1000  Снимката е направена в Италия. Разглеждах
картинна галерия в Palazzo della Pilotta в Парма. Когато
излязох от галерията попаднах в огромен коридор, който
завършваше с този красив прозорец. Може би нямаше да ми
направи впечатление, ако момичето не седеше на пейката
пред него, гледайки навън. Светлината рисуваше прозореца
на пода и това нямаше как да не грабне вниманието ми, а
момичето пред него беше просто идеалното допълнение. Не
мислех за настройки, защото не исках да изпусна момента.
Вдигнах апарата, кадрирах и снимах. Бях настроил апарата
предварително да снима в черно-бяло, така реших да оставя
и снимката, защото цвета тук не би помогнал. Светлината и
човешкото присъствие бяха достатъчни.

ГЕОРГИ ПАЛОВ - GEOPAL  “Съзерцание“  Място:
Розовата джамия (Nasir al-Mulk), Шираз, Иран 
8mm f/11, 5x2EV AEB 360/180 HDR панорама от 25
кадъра ISO 200  Това емблематично място беше
едно от нещата, което ме накара да посетя Иран.
Отидохме рано, преди да отворят, и имаше вече
опашка. Тази част от сградата е интересна сутрин,
когато слънчевите лъчи минават през пъстроцветните
витражи и се получават интересни сенки. Сглобих
статива и панорамната глава и започнах да снимам.
Изчаквах тълпите от хора, за да не са пред апарата, а
седналата жена се оказа интересен акцент и мярка за
мащаб за моята снимка. Поради високия динамичен
обхват на сцената бях принуден да използвам HDR
технология.
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ТЕОДОРА ДИМИТРОВА - TABUU  “Заземяване“  57mm f/10 1/250s ISO 200
 Кадърът е съвкупност от три отделни снимки, заснети по различно време.
Имам навика да снимам безцелно различни неща, които привличат интуитивно
вниманието ми и ми харесват на пръв поглед. Трупам архив. В определени
моменти се оформят идеи и този склад служи като източник на материал за
експерименти. Приемам го като игра и се забавлявам с възможностите, които
съвремието предлага. А именно да надскочиш ограничението да заснемаш
единствено това, което реално същестува пред очите, свободата да тренираш
въображението си и да го отпечаташ на лист хартия.

ВАСИЛ ТАНЕВ - WISDOM  “Малката кибритопродавачка“  50mm f/1.4
1/100s ISO 400  Ханс Кристиян Андерсен е любим автор на много поколения
хора по света. С неговите приказки сме израстнали и ние със съпруга ми
Красимира Танева, като една от най-любимите ни от нашето детство е
„Малката кибритопродавачка“… И когато започнахме да се занимаваме посериозно с фотография бяхме обсебени от идеята да претворим приказката
в художествена фотография! Така се появи на бял свят и тази снимка,
вдъхновена от творчеството на великият датски писател!
Подготвяхме я дълго време откъм идея, реквизит, избор на подходящо
място и време, част на деня, светлина, общуване с детето - дъщеря ни Дара.
Подготовката включваше и четене на приказката, вникване в нейният дълбок
смисъл, дискусия върху характера на героите и учене как се палят кибритени
клечки. Целта беше модела да влезе максимално дълбоко в ролята на
героинята и мисля, че Дара се справи блестящо! По този начин приказките
оживяват пряко като емоция в душата на едно дете, което се пренася в света
на главната героиня, освен това фотосите запечатват уникалните емоции на
модела! Това, което правихме не го приемахме само за фотография, то беше
един вълшебен свят, където се градят моралните устои на едно малко човече!
Мястото на заснемане е до дувара на една възрожденска къща и калдъръмена
уличка в родният ни град Чирпан. Времето на заснемане е привечер, защото
искахме да е по-сумрачно. Не е използвано допълнително осветление.
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МЛАДЕН ПЪРВАНОВ - DEMIMAN  105mm f/1.4 1/80s ISO 400

ДАЛИБОР ТОЛЕВСКИ - DALIBOR  “Марта“  100mm f/2.8 1/180s
ISO 400  Модел: Марта Петришечка  Агенция: Ford Models 
HMUA: Leanna Ernest | Distinct Artists
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ДАНИЕЛ БАЛЪКОВ - FLYSILF  “Среднощни превъплъщения“  20mm f/1.8 8s ISO 6400 time-8 sec  Отидох да снимам основно таймлапси на звезди над Бузлуджа. Снимал съм Бузлуджа нееднократно и нямах особени
очаквания за нещо много различно. Разпънах статива и сложих апарата. Имаше много други фотографи, които създадоха интересно осветление в таймлапса...получи се нещо като летяща чиния обстрелвана от противник,
който е зад гърба на зрителя. Бях си навил будилник и си легнах в чувала да изчакам двата часа таймлапс да минат. Конете, които обичайно не са постоянни посетители на паметника, тази нощ се навъртаха наоколо и на
няколко пъти дори аха да минат през статива с таймлапс машината...и понеже не ме оставяха да спя, а постоянно скачах и ходех да ги пъдя да не минат през техниката от време на време виждах интересни моменти, в които
животните се открояваха на фона на звездите и снимах. В един момент отидоха до паметника и...”ето това е кадърът!”... Направих не помня вече колко снимки, но си беше панорама...принципно звездно небе почти винаги
снимам като панорама, която по-късно сглобявам.

ЦВЕТАН ГАНЕВ - CECLII  Снимката е сглобена от 3 снимки - една с луната, една за предния план и една за млечния път, който от своя страна е пано от 24 снимки, всяка от които от по 10 снимки стак за намаляване
на шума. Небето е снимано с настройки f/1.8 10s ISO 3200. Предния план e сниман с настройки f/4 1/25s ISO 200. Луната е снимана с телефон прикрепен към телескоп и настройки f/1.8 1/500s ISO 50.
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ДИЛЯНА ГЕРГОВА - PHOBIA  35mm f/9 1/60s ISO 100

ЙОАННА СТАНЧЕВА - LORENA  “Виктория“  Място:  135mm f/3.2 1/1250s ISO 250  Във всеки мой кадър се опитвам не просто да представя едно красиво лице, а да пресъздам неговото емоционално състояние. В много
случаи именно настроението прави една снимка въздействаща.
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КРАСИ МАТАРОВ - MUZKA  “Есенни настроения“  14mm f/11 1/1s ISO 160

МИРОСЛАВ МОМИНСКИ - MIROSLAV_MOMINSKI  “Жена“  70mm f/5 1/250s ISO 500
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ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА - DESIIGNAT  16mm f/5.6 1/125s ISO 1000  Снимката е направена в парка при Военна академия. За повече драматизъм съм добавила снимка на лицето с протегната ръка. Засилен контраст с
цел подсилване на внушението.

ДИМИТРИНА АНДРЕЕВА - DIDIANDREEVA  “Очакване“  28mm f/5 1/125s ISO 320  Фотографията е част от авторския ми проект. Заснета е в един кадър, като има манипулация в косата, търсейки усещането за
вълни. Очакването на неизвестното, носещо се по вълните на живота с отворени обятия - това е идеята на тази фотография. Но разбира се всеки е свободен да интерпретира посланието според своите виждания.
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КРАСИМИР ПАНЧЕВ - KRASIPANCHEV  “Reflections“  50mm f/2.8 1/20s ISO 250  Заснет е на Витоша в една изоставена хижа близо до местността Златните мостове. Използвана техника: ZuikoDigital 50-200mm 50mm F/2,8 ISO
250 1/20s, exp -0.7 Обичам кадри зад стъкло, резултатите често ме изненадват, защото са като огледало на душата!

ГЕОРГИ ТОДОРОВ - GEORGE_TODOROFF  “Cloudy thoughts“  85mm f/4.5 1/320s ISO 100  Първоначалната идея бе да създам емоционален портрет изобразяващ спокойствие. Сякаш моделът точно поема дъх, опитвайки се да
се отърси от лошите мисли. Наблегнах на ключиците за по-силен ефект. И се получи доста добре. После обаче реших, че за да засиля усещането мога да добавя още нещо - добавих облаче над главата й. Използвал съм една
светлина отстрани през чадър с дифузия.
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ПЕТКО СТОЙЧЕВ - P.STOYCHEV  “Дом във Рилската пустиня“  24mm f/7.1 20s ISO 1250  Кадърът е заснет на хижа Иван Вазов в Рила, което е доста любимо за мен място, най-вече зимата, когато тишината е пълна, особено
нощем. Ходенето до това място е доста, но пък възнаграждаващо. Бях решил предварително каква ми е идеята, но не изцяло. Към полунощ излязох да снимам, а нощта беше изключително тиха и спокойна. Имаше луна и
си помислих, че нямам голям шанс за хубав кадър, но все пак продължих. Тръгнах да се отдалечавам от хижата и да търся подходящо място и когато намерих и се обърнах, видях тези хубави криволичещи следи, които бяха
направени от мен и картината изскочи в главата ми. Остана само да я реализирам.

ИВАН МИЛАДИНОВ - JIRKO  “Светлини над мъглата“ 
16mm f/3.5 30s ISO 3200  Снимката е правена по време
на тренировките за пътуването до Полярния кръг.
Качихме се на Кобилини стени във Врачанския балкан.
Идеята бе да идем в някоя буря на палатка, на открито
и ветровито място при силен снеговалеж. Така и стана,
но към полунощ вятърът утихна и си показах носа вън
от палатката, за да видя какво се случва. Тогавя видях
чистото небе и разбудих спътника си да поснимаме.
Беше самоубийствено да се качи на тази заледена
скала без котки и пикел, но в такъв момент действаш
първосигнално и не мислиш много за опасностите.
Вертикална панорама от 4 кадъра.
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КРАСИМИР КОЛЕВ - KRASSIK  “Царица Роза“  Mясто: Етнографски комплекс “Дамасцена”, с. Скобелево, община Павел Баня  85mm f/1.8 1/1250s ISO 250  Снимано е на максимално отворена бленда, за да не се натрапва
прекалено фона, макар че някои от светлините отзад са подсилвани допълнително за по-голям ефект. Почти винаги използвам ‘приоритет бленда’, а останалите неща автоматично се настройват от апарата. С това красиво
девойче направих цяла серия в етнографския комплекс, където се произвежда розово масло. Харесвам да снимам момичета забулени в някакви прозрачни материи - платове, воали, шалове и т.н. Моделът седи на трон,
който е копие на трона, на който седи тракийската царица, изобразена на стенописите в Казанлъшката гробница. Идеята беше да направим нещо подобно, но в малко по-различна поза.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ - GTM8  “Макове“  50mm f/5 1/20s ISO 200  Снимката е заснета от статив в затворено помещение. Използвана е дневна светлина отляво и допълваща светлина от отражател.
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МАРИО ШУМАНОВ - MARIOSHUMANOV  “Роженското дъбче по изгрев“  10mm f/11 1/100s ISO 100  Едно познато за всички място, което посещавам доста често. Снимал съм симпатичното дъбче доста пъти.
Застанах на ръба и реших този път да бъде панорама. Динамиката беше огромна за това я заснех в клин. Така се получиха 45 снимки, които после сглобих в light room и Photoshop. Панорама от 2 реда в клин общо 45
снимки.

ИЛИЯН ИЛИЕВ - BILBOBAGGINS  “Високият водопад, Haifoss“  Място: Исландия  10mm f/11 1/30s ISO 400  Haifoss, или Високият водопад, е един от най-високите в Европа. Сравнително трудно достъпен, с пад от
122 метра, това е вторият по височина водопад в Исландия. От неговата лява страна се намира втори водопад, наречен Granni, или Съседа, който е не по-малко величествен, но скрит в началото на клисурата, от която
започва долината, показана на снимката – Þjórsárdalur.
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РАДО ЦВЕТКОВ - ARMINIUS  420mm f/5.6 1/3200s ISO 400  Това е синявица или още известна като синя гарга и е една от най-красивите и пъстроцветни птици срещащи се у нас. Обитава широколистни гори и открити сухи
места. Храни се основно с безгръбначни, които лови най-често по земята и по-рядко с дребни гущери, жаби, птици и др. Често може да се види кацнала на върха на стълбове, дървета, жици, търсеща с поглед храна.

АТАНАС ЙОРДАНОВ - ATAJORD  480mm f/9 1/800s ISO 800 -0,3 EV  Направих снимката в района на Силистра. Самото място го открих съвсем случайно и няколко поредни дни пътувах всяка сутрин от Шумен да наблюдавам
пчелоядите (много са ми любими и са изключително забавни в брачния период). Снимах от палатка, която предварително бях поставил, за да свикнат с нея.
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НАЧО КАМЕНОВ - KUBETO  “Арфа“  50mm f/9 1/100s ISO 100

БОЯН КОСТОВ - BOYAN.KOSTOV  21mm f/5.6 1/1000s ISO 100
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ПЛАМЕН КУДЕНКО - KUDO  “Трансфагарашан“  28mm f/8 30s ISO 100  Направих 28 кадъра за предния план, за да се получат следите от автомобилите преминаващи по пътя. Използвал съм и един кадър за небето,
който в последствие събрах в пост-обработката. Снимката е направена в Карпатите-Румъния, а това е прохода Трансфагарашан - най-високата точка на шосето е на 2034 м и това го прави най-високият път в Румъния.
Построен е по заповед на Николае Чаушеску в периода 1970 – 1974 г. за военни нужди.

ЖЕНЯ МАДЖАРОВА-ПЕТРОВА - EGWENE  “Залезно, мъгливо трансфагарашко шосе..“  25mm f/11 220s ISO 100  Мястото на заснемане е небезизвестното Трансфагарашко шосе, което се намира в южната част на Румънските
Карпати, като най-високата му точка е при езерото Бъля на 2000 м.н.в. Нямахме късмет първата вечер, беше непрогледна мъгла. Втората вечер започна по същия начин, но за щастие малко след залеза мъглата се разнесе.
Основния кадър е заснет на f/11 220s ISO 100. Светлинната следа е получена от няколко кадъра с различни настройки, в зависимост от светлината - между 200 и 450s.
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ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ - PACHOK  16mm f/3.2 1/60s ISO 400  Снимката с червенокосата девойка направих в изоставената вила на известният габровски индустриалец Пенчо Семов. Минавах по друга работа от там, но
като видях старата врата, перилата на балкона и бръшляна по стените, веднага си представих кадъра в главата и оттам насетне се започна едно бързане по реализацията му, тъй като скоро слънцето щеше да се скрие, а
следващите дни даваха, че времето ще се влоши и застудее рязко. За мой късмет намерих модел веднага, отскочих набързо до вкъщи за да взема всичко необходимо, върнахме се на обекта и направихме фотосесията за
по-малко от 15мин., в това число преобличане, аранжировка и избор на поза. Използвах ултраширок обектив (16mm на фулфрейм тяло), тъй като стаичката беше не повече от 2 метра широка, а снимах в цял ръст. С едната
ръка държах апарата, а с другата си насочвах рефлектора, така че да върна част от светлината обратно към модела.

ЕМИЛ ТОПАЛОВ - EMBATA  “Райски мост“  85mm f/5 1/200s ISO 400  Момичето на снимката е жена ми, с която се разхождахме и търсехме локации за снимки покрай реката в Асеновград, където се намира и този въжен
мост. Слънцето беше ниско и светлината прекрасна. Оригинала на снимката е със зелени листа от надвисналите клони, но при обработката дойде идеята за промяна на техния цвят и създаването на нещо по-приказно. Така
комбинацията от цветове създаде и по-приказната визия, носеща безгрижие и красота, свързвайки я и с името на кадъра.
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АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ - PLEXANOV_MEN  “Про Осень, Свет и Туман “  24mm f/11 1/80s ISO 100

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - SANDART  “Утринни настроения“  Място: Широка поляна, Родопите  83mm f/11 1/20s ISO 80  Както обикновено в чакане на изгрева и първите мераклии-рибари. Този ден имахме
късмет.
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ИВАН ИНОВСКИ - IVANINO  “Към дома...“  Място:  200mm f/5.6 1/250s ISO 500

БОБИ КОСТАДИНОВ - SHADOWWALKER  Снимката е черно-бял уличен автопортрет с отражението ми в един от куполите над ларгото.
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МАРИЯ ДИМИТРОВА - THEBLACKROSE  “In utero - в утробата“ 
18mm f/5 1/250s ISO 160  Кадърът е селф, заснет на Фотоваканция
2015 в Приморско на местност Меките скали.

ЕМО ДИМИТРОВ - SILENTEYES  “Imagined corners (въображаеми трудности)“
 85mm f/2 1/400s ISO 50  Снимката е заснета на остров Панган, Тайланд по
време на сесия за личното портфолио на шведската актриса Джона Камбранд.
Още от първата ни среща вече знаех, че трябва да я снимам. Отне ни няколко
месеца да се организираме, но за щастие фотосесията се състоя. Два дена
след това и двамата напуснахме острова в различни посоки. Джона е един от
най-любимите ми модели.
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ГЕНАДИ ДОЧЕВ - ARTISTGND  “A dream“

ЕДИ АДАМОВ - EDOBG  “Доломити“  55mm f/10 1/25s ISO 100
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АНДРЕЙ СПИРИДОНОВ - ADENRY  “Pennywise“  38mm f/4.0 1/60s ISO 200 
Фотографията е направена в Етнографския музей (Царския дворец) в София
по време на ремонт. Смесено осветление с естествена светлина от прозорец и
ръчна светкавица с малък софтбокс 60x60 см вдясно от субекта.
Снимката изобразява косплей на персонажа Пениуайз (в женски вариант) от
филма ”То”, по романа на Стивън Кинг. Модел е Ирина Цапрева (The Irstress),
която е изработила и костюма.
Кослпей (cosplay - от думите costume и play) е изкуството да се превъплътиш
в даден персонаж (най-често от филм, анимация или игра), като се облечеш в
костюма му и имитираш характера и поведението му.

ДАРА СТАЙКОВА -DARAS  “Всичко цветно“  43mm f/5.6 1/125s ISO 100 
Един от многото ми кадри за курсова работа на тема “Всичко цветно”. Едно
различно изпитание за мен. За първи път ми се наложи да снимам с лентов
фотоапарат, благодарение на което осъзнах колко по-облагодетелствани сме
с цифровите. Разбира се, не пропуснах да направя и няколко с цифровия, един
от които е този.

ИВАН КАВАЛДЖИЕВ - CORSUSE  “Даша“  Фотосесията е
осъществена в луксозен апартамент, като водеща тема бе
заснемането на елегантна и нежна еротика.
Кадърът е заснет със средноформатна филмова камера
Mamiya M645J. Обективът, който е използван е Mamiya Sekor
80/1.9 и кадърът е заснет на бленда 1.9.
Филмът е Kodak Tri-X 400 и поради ниската осветеност на
помещението е използван статив.
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АНГЕЛ НЕНОВ - NENOV  “Обсебване“  40mm f/7.1 1/125s ISO 100 
Фотографията е част от серия. Обсебването на мъжа от жената.
Модел: Мария Димитрова - theblackrose
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ИЛИЯ ИЛИЕВ- ILIYANILIEV  “Време“  Място:  18mm f/5.6 1/250s ISO 200  Основната снимка (сградите) е заснета в центъра на Берлин, в близост до известния Потсдамер плац (Potsdamer Platz). Освен часовника в
снимката са добавени арката над него, стълбите и растителността покрай тях, облаците, както и силуетите на мъжа и детето, като всеки един елемент използван тук е заснет от мен.
Композицията представя живота на всеки човек. Големият град (небостъргачите), символизиращ възможностите и стремежът за работа, развитие и просперитет и пътят (стълбата), по който всеки върви. Но каквото и
да правим, на където и да вървим, всеки има определено време на този свят.

ОГНЯН ГЕШЕВ - FRESSKO  “X-Files“  36mm f/4 1/125s ISO 200  Идеята на кадъра се роди след като изгледаха филма “Досиетата X: Искам да повярвам”. Трябваше ми мистична гора и една кола, а именно такси в
неподходящо време и място. В основата е мистериозното изчезване на шофьора на таксито със секретни документи. За реализацията използвах горепосочения кадър на гората и 3D анимация на колата. Финалният кадър е
фотореалистичен рендеринг на композицията в CINEMA 4D с горепосочените параметри на фотографската камера.
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БОНИ БОНЕВ - BONI  “Сбогом лято“  45mm f/2.8 1/1600s ISO 100  Направих тази снимка по време на сватба в един топъл октомврийски ден с красив залез. В края на сесията сложих апарата на земята и снимах през
високите бурени - залязващото слънце, залязващото лято и една изгряваща любов.

Очаквайте през 2020 г. - Албум 2020 - REMEMBER
В едно свое интервю Сюзън Зонтаг казва, че „фотографията приравнява представите за „красиво“ и „интересно“. Тя е начин за естетизиране на целия свят.“
Е, каква по-хубава мисия в живота може да има човек! Разгръщайки този албум, нека видим дали сме я изпълнили.
Поръчай Албум 2020 - REMEMBER от тук: https://photo-forum.net/albums
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ЙОНКО РУСЕВ - YONKO_RUSEV  “Коледно Хоро в Казанлък“  14mm f/8 1/320s ISO 64  Всяка година на Коледа, на обяд, на площада в Казанлък, се вие голямо и дълго хоро. Аз работя в непосредствена близост и в този ден
много бързо взех решение да снимам, защото светлината беше много силна. Прецених мястото на елхата, сенките на танцьорите бяха очевадни, просто търсих удобно място, за да натисна спусъка :) Позиционирах се, свих
диафрагмата, за да получа рязкост както на танцьорите така и на слънцето :) Идеята ми беше то да има дълги лъчи и да прилича на коледна звезда, като исках да го “поставя” на върха на Коледната елха :) Почти успях :)

ЕВА ШУМКОВА - Е.ШУМКОВА  “Бабугери“  18mm f/7.1 1/400 ISO 200  Кадърът е направен в Симитли. От пръв поглед много харесах малката Виктория от село Брежани и я заснех.
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МАРИЯ ТОДОРОВА-МАРЧЕВА - MROCKERKATA  “Зимна история“  50mm f/2 1/500s ISO 100  Понякога е нужно да преодолееш себе си, за да получиш това, което искаш. Винаги съм си мечтала да снимам в сняг. Мисия за
мен почти невъзможна, просто имам студова алергия, тоест в студ почти не вирея. Трябваха ми години наред вътрешна агитация, за да предприема тези снимки. И съм щастлива, че излязох от зоната си на комфорт.... вече
имам заснета и снежна приказка! Кадърът е сниман под обилен снеговалеж, по време на снимките се забавлявахме, но в края на сесията и двете с чудното ми моделче плакахме буквално от премръзване. Бяхме абсолютно
подгизнали, а техниката чисто мокра, за високия клас техника това не е проблем. Тази ми снимка обиколи света. Въпреки всичко, понякога наистина си струва човек да предизвика себе си.

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - MASTERAL  “Любов“  Място: язовир Тошков чарк  250mm f/10 1/250s ISO 160

67

68

КАТРИН СУРОЛЕЙСКА - KATRINSURO  “По пътя към черквата“  Място:  100mm f/5.6 1/200s ISO 320  Сцената е заснета в двора на ботаническата градина в София в студен есенен ден. Многообразието от цветове наоколо
ме разсейваха и трудно забелязах красивите гъби, които бяха наникнали покрай дърветата. След минути дъщеря ми намери и донесе богомолката, която веднага получи главната женска роля в нашия макро-филм.

СТАНКА ПЕТРОВА - БЯЛА_ГАРГА  “Върви! Върви!“  100mm f/8 1/250s ISO 200  Снимката е заснета на крайпътна поляна в Пловдив. Предната вечер бях снимала една богомолка на същото място. Тя стоеше на цветето, на
което я намерих и оставих. Взех я с мен и потърсих различен фон. Докато я носех, попаднах на друга богомолка. Поставих двете една до друга и снимах със светкавица, защото беше мрачно. Мина време докато настроя
светлината, но бавноподвижните богомолки почти не мърдаха. Мислех, че няма да се получи нищо интересно. Но така и така бях на място, имах модели, намерих и фон, оставаше ми само да видя какъв ще е резултатът със
светкавицата, с която снимам рядко. Богомолките се движеха мързеливо и променяха разстоянието помежду си. Докато снимах, се притеснявах, че са надолу с главите и висят от стъблото, по което се движат. Исках кадърът
да изглежда естествено, но да е различен и да показва връзка между двете богомолки. Направих много снимки и когато ги преглеждах, харесах една от последните. При обработката на кадъра обърнах богомолките с главите
нагоре и всичко си дойде на мястото.
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РАДОСТИН ДИМИТРОВ - PIRINCHOV  “Тhe old cupboard“  24mm f/4.5 1/5s ISO 200

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА - VILISS  “Gender identity 3“  50mm f/2.5 1/5000s ISO 100  Модел: Ани Рангелова. Историята... лято, море... На Фотоваканция има модели, носиш си реквизит и чакаш да дойде момента, поне при мен
така се получават нещата - стават спонтанно и сценария се ражда в движение. Виждам “декора” /ретро тоалетната на плажа/, Ани е някъде около мен, шармантната пола е в чантата... сещам се за интересния персонаж сервитьора от ресторанта... тичам да го намеря... Ани облича панталона на момчето, а той полата... правим сесията за 20-на минути и сме готови. Вече знаех и заглавието - Полова идентичност /Gender identity/.... тя темата
нашумя няколко месеца по-късно, а аз се изкефих, че съм “усетила” нещата преди това.
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БОГДАН СТОЙКО - STB  12mm f/11 1/320s ISO 200  Снимката е направена в близост до град Самоков. Докато снимах пейзаж случайно се появи каручката, а кончето се изправи на задните си крака. Нямаше как да пропусна
и да не запечатам този момент.

ТОДОР ТАНЕВ - TODOR_TANEV  “Are you talking to me”  Място:  24mm f/7.1 1/500s ISO 800  Този кадър е от случайните ми кадри, който се случи благодарение на това, че живея в изключително благодатен на персонажи и
сюжети район. Забелязах това уникално куче на един черен път. То беше леко плашливо и в същото време любопитно и правеше това изражение на недоумение, докато му говорех. Снимах с широк обектив и се опитах да
запечатам изражението му точно така, а кучето явно нямаше нищо против и смятам, че е един от най- сърцатите и отдаващи ми се модели.
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РАДОСЛАВ СВИРЕТСОВ - RGSPHOT  “Градска джунгла“  50mm f1.8 1/200 ISO160  Снимката е част от фотосесия, която заснехме с моята приятелка Ива Друмева в Бургас. Докато се чудехме къде би било най-добре да се
случат снимките се сетих за така наречената „Немска болница“. Сградата и всичко около нея е изоставено от десетилетия, а природа само това и чака. Напористи пълзящи растения са покрили по-голямата част от стените
на болницата. Най-забележителна е обаче пристройката до болницата, която сякаш е декор от холивудски филм. Веднага се концентрирахме върху това място, промъкнахме се на терасата на сградата и точно там се роди
снимката, която виждате - непринудена, но въпреки това въздейсваща. Облеклото на Ива е в силен контраст със заобикалящата я среда, като така искам да покажа противопоставянето на градската обстановка и на дивото,
на природата...една истинска градска джунгла.

ДЕСИСЛАВА КУЛЕШОВА - DESIART78  “Хармония в зелено“  35mm f/1.6 1/2000s ISO 100  Кадърът е заснет в малко селце в Беларус.
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ПЕНЧО ЧУКОВ - CHUKOV  “Любовта ни събра като бряг и вълна“  8.8mm f/5.6 1/240s ISO 100  Кадърът е заснет ден след сватбата на Алена и Ангел. Шофьорският плаж край Дюни все още е девствено място. Беше дъждовен
есенен ден, но двамата проявиха завидно търпение да изчакат двадесетина пъти студените вълни да ги облеят и отново да се върнат в морето. Впоследствие всички мокри до кости, но весели и доволни от постигнатото се
прибрахме.

ДИМИТЪР ЦАНКОВ - DIMITAR.TZANKOV  “На брега на морето“  Място:  4.73mm f/2.2 1/240s ISO 100  Кадърът е сниман близо до устието на река Камчия, в едно бурно майско утро.
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СТАНИМИРА ШИВАЧЕВА - МИРКА  “Summer Moved On“  35mm f/2 1/400s ISO 500  Всеки знае какво е чувството, когато лятото свършва, а то е било вълнуващо, прекрасно и изпълнено с нови чувства. Искаше ми се да
предам тази сладостна тъга по отминаващите летни дни и по спомените изпълващи ги. Да създам впечатление на носталгия и на самота от празната стая с момичето, което гледа навън, сякаш вижда приближаващата
есенна хлад, падащите листа и тишината. Искаше ми се и самата поза да подсилва този ефект. Снимката е направена с обектив 35мм, за да обвхане повече от стаята и сцената, на бленда f/2.0, за да има лека загуба на
детайлите и да се подсили ефекта на замечтаност. Има една песен на A-HA със същото заглавие, което ме вдъхнови по време на обработката на снимката.

АЛЕКСАНДЪР КИРИЧЕВ - XSAKEX  “В сенките на пролетта”  85mm f/2.8 1/200s ISO 200  Модел: Роксара Азими
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ЕМО ДИМИТРОВ - SILENTEYES  “Reaching“  45mm f/22 5s ISO 100  Снимката е заснета на остров Панган, Тайланд. След като месеци наред минавах покрай това място и се удивявах на чистите минималистични форми, които
природата е сътворила една вечер реших да се опитам да ги заснема. Камера, статив, обувки с твърди подметки и бегла идея какво трябва да се получи беше всичко необходимо.
reaching down
for liquid dreams,
reaching up
for melting sun..

ЯНИ ХРИСТОВ - YANNI  “Дори и когато времето навън е студено,нашите спомени ни топлят.“  Място:  200mm f/4 1/800s ISO 200  За този кадър бях предварително подготвен и очаквах снеговалежа. Исках да снимам на едно
определено място в парка, където обикновено се събират много птици и най-вече врани.Те са характерно тъмно черни и предизвикват нотка страх, когато ги видиш на голямо ято. Изчаках случаен минувач, който да включа в
композицията заедно с прелитащите птици, така че минувачът да предаде повече динамика на кадъра. За да предам повече драматизъм на кадъра обработката, която направих беше във черно/бяло, използвайки плъг-ините
на Silver Efex Pro в Adobe Photoshop.След кратък преглед и експеримент постигнах целта, която имах като идея във главата си. Мисля че решението за този кадър да е в черно/бяло се оказа правилно.
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ФИЛИП ПЕЙНЕРДЖИЕВ - TESTMANIAC  “Да повдигнеш Луната“  Място:
Мостът на нос Шабла  190mm f/4.0 1/100s ISO 800  Заснета от статив на
27/07/2018г точно преди пълното лунно затъмнение.
Чаках търпеливо момента да композирам кадъра докато луната не се беше
вдигнала и още беше в този цвят. Малко след това стана жълтеникава и
започна затъмнението. Като допълнение птиците кацнали на лявата част
на моста бяха “зрителите” в този момент.
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ДАНИЕЛ АХЧИЕВ - SWAN_  “Всеки гост на сватба заслужава хубава снимка“  35mm f/2 1/640s ISO 500  Снимката е направена в Англия по време на сватбена вечеря. Интересното е, че сватбата беше в много стар хамбар,
в който са снимали доста филми през годините, един от които е Sleepy Hollow с Джони Деп. В Англия, по време на вечерята тече тиха лека музика и всички вечерят спокойно, говореки си. Аз използвах момента да изляза
навън и да направя няколко мрачни вечерни снимки на хамбара. Докато обикалях, забелязах едно дете близо до прозореца. Тръгнах да го снимам и в този момент ми хрумна да провокирам децата за снимка. Приближих се и
започнах да ги подканям правейки смешни физиономии. След като отвърнаха, започнах да се смея и да щракам, докато са заинтригувани. :)

ГЕРГАНА КУРУКЮВЛИЕВА - GEVREKSUSAMEC  “Лейди и Скитникът“ 
Място: гр.София - ул. Малко Търново  35mm f/3.5 1/160s ISO 2000  В
главните роли са две кучета бивши бездомничета, които макар и без
предварителна подготовка и обучение запазиха самообладание пред
чинията със спагети и позираха като опитни модели. Дори без порода и
родословие кучетата могат да внесат много смисъл, обич и призвание в
живота ни.
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ДИМИТРИНА АНДРЕЕВА - DIDIANDREEVA  “Сиво“  17mm f/4 1/4000s ISO 400  Снимката е заснета по време на пленера “Шумен, познат и непознат”. Това е двойна експозиция на част от Монумента “Създатели на българската
държава”. В последствие, разглеждайки снимките тази ми се стори прекалено “сурова”, реших да я раздвижа и пренесох силуета на Вили Тодорова, сниман на същото място. Така според мен успях да предам мащабността на
този паметник.

ВАЛЕНТИН ДОТСЕВ - VALDO  “Музей на мюсюлманското изкуство в Доха“  175mm f/4 1/25s ISO 1250  Кадърът е заснет в Доха. Сградата е музей на ислямското изкуство. Бях там е около 18.30 ч., когато вече е доста тъмно.
Снимано е с монопод.
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ПЕТЪР БЕЛЕВ - NISLON  “Обедно меню“  105mm f/4.5 1/400s ISO 800  От средата на октомври до началото на ноември Странжа е изпълнена с живот по “ниските етажи”. Любимите ми от тях - влечугите са навсякъде,
сравнително бавни са и лесни за снемане.

АТАНАС ПЕТРОВ - SCUBA_D  “Риба ангел (Pomacanthus paru)“  17mm f/8 1/200s ISO 200  Заснех тези две риби ангел при едно водолазно гмуркане на остров Голям Кайман, който е част от Каймановите острови, намиращи се
в Карибския басейн. Дълбочината беше към 25м и ми отне доста време, докато заснема една от тях, така че да контрастира на задния фон - синьото море. Използвах подводен бокс на Субал и две външни светкавици Ин
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ДЕЯН РОМАНОВ - DIDKICH  “Стела и лавандулата“  35mm f/4 1/400 ISO 400  За пръв път бях решил да снимам в лавандула. Организирахме се с приятели от Чирпан и София и отидохме заедно на едно землище близо до
Стара Загора. Пристигнах доста рано, към 16:00 часа, слънцето беше силно, имаше облаци, светлината беша остра. Снимахме първо с отражател и с оранжев тоалет, след това сменихме тоалета с бял. Модела позираше прав,
разхождаше се из редовете, гонеше пеперуди, береше лавандула и тн. Моите приятели отидоха да оглеждат района за нови идеи, а аз спрях модела за малко и ѝ казах “лягай в лавандулата”. Тогава видях как чертите на
лицето и се промениха, заради светлината идваща отгоре, очите ѝ оживяха и просто вече знаех, че това е кадъра, който чаках. Направихме около 10 кадъра общо, в един от тях се появи и калинка за малко - кадъра, който
виждате в момента. Селекцията не беше трудна, обработката е семпла с подчертаване на луничките и без особен ретуш.

ЧАВДАР ДИМИТРОВ - BLACKCORSAIR  “135mm f/2.8 1/125s ISO 100  Снимката е заснета през Октомври 2018 г. Моделът е Дебора Пенева. Снимахме край езерата на с.Златополе, край Димитровград.
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ИВО КУЗОВ - IVO.KUZOV  “Трите върха на Лаваредо“  18mm f/16 1/139s ISO 64  Беше последен ден от екскурзията ни в италианските Алпи. Предварително бях уведомен, че пътят за върха е затворен и няма как да се стигне
с кола до подножието. Въпреки това решихме да проверим. Оказа се, че заради топлото време последните дни, няколко часа по-рано са решили да отворят пътя. Така се сбъдна една моя мечта. Да посетя невероятният Tre
Cime di Lavaredo (Трите върха на Лаваредо). Предварително си бях изградил кадъра в главата, без дори да познавам местността. Качихме се на един съседен склон, откъдето имах възможност да композирам идеята, която
имах. Бях преценил, че централната композиция на върха ще е най-удачна. Допълнителният ефект, който търсех е върхът да бъде своеобразна граница между отиващият си ден и настъпващата нощ.

ГЕОРГИ ГОЛЕМИНОВ - SHEGO  “Човекът и Планината“  105mm
f/14 1/250s ISO 200  Снимано е в Рила.
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МАРИНА ГЕЛЕВА - MARINATA  f/1 1/400s ISO 100  Червенокосото момиче привлече вниманието ми в тълпата на един джаз фестивал. Предложих й да я снимам и я заведох в кино център Бояна, където е заснет кадъра.

МАРИЯ ТОДОРОВА-МАРЧЕВА - MROCKERKATA  “Around the Sun“  16mm f/2.8 1/60s ISO 100  Обичам да снимам портрети, от 15 години само това правя. Напоследък се улавям, че предпочитам много повече да снимам
портрет с широк обектив. Вече всеки може да си купи добър портретен обектив, да снима красив модел на фона на едно красиво боке....и какво, навсякъде ни заливат с такива портрети, скука. Харесва ми да вкарвам повече
атмосфера в портретите си. Това изисква повече мислене, повече творчество и не се разчита единствено на модела като излъчване.... Момичето беше нежно и крехко като мраморна скулптурка, затова избрах за локация
красив сирийски замък, целият от бледо розов мрамор. Този кадър снимах катерeйки се от висока гледна точка, исках да е необичаен портрет. Възползвах се от красотата на архитектурата на сградата, вплитайки я с тази на
модела ми.
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ВЕСЕЛА ЯНКОВА - VESELA.QNKOVA  “Promenade des Anglais “  16mm f/5.6 1/125s ISO 1600  Снимката е заснета на Promenade de Angeles в Ница. Това е алеята покрай брега на морето. Когато заваля тя се превърна в магично
огледало. Изчаках момента и снимах.

ИВАН ГЕОРГИЕВ - VANGATA  “Стареца с изкърпения кожух“  20mm f/11 1/2s ISO 320  Локацията е Пирин и неговите първенци, Вихрен и Кутело както и страховитото “Конче“. Този кадър бе в мислите ми от доста дълго време,
но по една или друга причина реализацията му все се отлагаше, докато един ден просто си събрах нещата в раницата и потеглих на там с идеята за нощувка на заслон Кончето - малката постройка от снимката. Радвам се че
го направих, защото това бяха последните дни на заслона в този му вид.
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НИКОЛАЙ ДОБРЕВ - N.DOBREV  “Пушенето забранено!“  170mm f/7.1 1/125s ISO 800  Снимката е направена в магазина на село Манастир, община Лъки през лятото на миналата година. Докато пиех кафе с приятели ми
направи впечатление човекът, който спокойно пуши до табелата с надпис “Пушенето забранено!”. Понеже фотоапарата беше с мен се възползвах от случая и се опитах да уловя момента. Кадърът е обработен с Camera raw и
Silver efex pro.

ДОРОТЕА ДИМИТРОВА - PRETENDER  “Cherchez la femme“  34mm f/4.5 1/50s ISO 400  Снимката е автопортрет.
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ЯВОР МИЧЕВ - JMDP  “Жътва по здрач“  Място:  8.8mm f/2.8 1/4s ISO 200  Скорост_1 и Скорост_2 – снимките са заснети чрез панорамиране с дрон. Техниката на управление в този случай изисква полет в пълен синхрон с
движещия се обект и използване на дълга експозиция. Чрез този начин на заснемане се получава остър и ясен образ на следения обект и силно размазан фон, предаващ усещането за скорост. Снимките са обработени само
по отношение яркост, контраст и цветови корекции.

МИНКО МИХАЙЛОВ - МИНКО  “Някъде в Сахара“  Място: пустинята Сахара, Мароко по изгрев слънце  330mm f/9 1/400s ISO 100
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АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - SANDART  “Изправи се, всяко утро носи надежда!“  32.5mm f/4 1/80s ISO 250  Снимката е направена по изгрев на остров Самотраки, Гърция, при едно невероятно приключение там.
Дърветата, изкривени от постоянните ветрове, привличаха вниманието от различни гледни точки.

СВЕТЛИН ЙОСИФОВ - PICSVET  “Момчето от племето Мърси“  30mm f/4 1/80s ISO 100  Снимката е част от албума “ETHIOPIAN TRIBES EXPEDITION 2018” и е направена в долината Omo Valley, Mago National Park, което е
безспорно едно от най-уникалните места на Земята, поради голямото разнообразие от племена, които все още са запазили своята автентичност.”Момчето от племето Мърси” стана кадър световен шампион в 13-то Световно
Първенство за Клубове на ФИАП, както и многократен носител на награди FIAP и PSA за 2019 година.
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ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ - SPOTTER84  “Greetings from Syria. Ziya“  f/1 1/320s ISO 100  Историята на тази снимка е свърана с моя позната, чийто баща е сириец и точно си говорихме за ужасяващата война там и как страда този народ.
Решихме да използваме класически сирийски носии и да заснемем този кадър на една конкретна локация.

АНТОН ДИМОВ - TONYBOY79  135mm f/2 1/800s ISO 100  Снимката е заснета пролетта на 2018 г. в една изоставена черешова градина в покрайнините на гр. Стара Загора. Поводът е личен проект. Използвани са и два броя
светкавици - Godox AD 600 с 80см. дълбок октабокс за основно осветление и Godox AD360 II със стандартен рефлектор за контра.
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БОРИС ХРИСТОВ - БОРИС_ХРИСТОВ  85mm f/1.8 1/160 s ISO 1600  Кадърът е заснет по време на сватбено тържество в момент, когато на дансинга имаше доста танцуващи двойки. Двойката от снимката танцуваха
непосредствено до огледална колона при което забелязах, че всеки път, когато един от тях е пред обектива, а другият зад колоната оптическата илюзия за наблюдаващият сцената е доста интересна. Направих 4 кадъра, като
това е третата снимка от серията.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ - GTM8  “Пролетни вълнения“  50mm f/2.8 1/50s ISO 100  Снимката е заснета от статив в затворено помещение. Използвана е дневна светлина отляво и допълваща светлина от отражател.

107

108

ДАВИД ДАВИДОВ - DAVE  “Зимно утро“  750mm f/6.3 1/1250s ISO 450

ИВАН ВУКАДИНОВ - M134  32mm f/8 1/1250s ISO 320  Снимката е правена по време на военно учение на ВВС на САЩ над планините в Аляска от военен самолет цистерна KC-135. Самолетът в кадъра е американски F-16D от
войските базирани в Южна Корея.
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ИВЕЛИН КЪНЕВ - IKANEV  “Up and Down, moving shadows“  17mm
f/2.8 1/500s ISO 100  Снимката е заснета в музея на Винсент ван Гог
в Амстердам. Чаках във фоайето, което е стъклен купол. Седях на
пейка точно под трансперантното сълбище и забелязах как хората
се движат в различен ритъм, а стъпките им изчезват в светлината.
Момент на спокойствие, който сметнах за интересен и реших да
запечатам.

ДЖИНА ПЕСАХ - EDENKA  Снимката е част от
един мой личен проект за деца в неравностойно
положение наречен “Когато си мечтая за дом”, чрез
който имах за цел да наблегна върху връзката между
детето и майката. Кадрите са много различни от
останалото ми творчество до този момент.
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ДИЛЯНА ГЕРГОВА -PHOBIA  35mm f/9 1/250s ISO 500

ЕМИЛ ТОПАЛОВ - EMBATA  “Черешки“  85mm f/3.5 1/200s ISO 400  В търсене на локация се озовахме пред няколко черешови дръвчета. Освен че похапнахме, нямаше как и да не поснимаме. Времето беше с нас, светлината
прекрасна и за фон имахме маково поле, което също допринесе за крайната визия на кадъра. В крайна сметка не можахме да се насладим прекалено дълго, понеже бяхме подгонени от няколко кучета, явно пазещи района.
За щастие всичко мина без проблеми :)
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НОНЧО ИВАНОВ - NON40  “Сутрешно спокойствие“  200mm f/9 1/160 ISO 100

ПЛАМЕН ПЕТКОВ - JACKO  “Утро“  Място: В района на гр. Смолян  200mm f/7.1 1/1000s ISO 100  Изгревите в Родопите са едно особено състояние на душата. Там тя се отваря за красотата. Отивах, за да заснема точно
определен обект, но за съжаление не бях на правилната позиция. Започнах да събирам статива, когато обръщайки се назад видях мъглата стелеща се между боровете, слънчевите лъчи, прозиращи и поглъщащи гората. Това
беше моят миг!
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КАЛИН КОСТОВ - KALYNSKY  “50mm f/4 1/40s ISO 800

ГЕОРГИ ТОДОРОВ - GEORGE_TODOROFF  “Back to black“  85mm f/9 1/200s ISO 100  Исках да опитам нещо просто, но с повече чувство. С тази снимка всъщност дадох старт на проект наречен “Back to black”. Идеята зад
проекта е доста изчистена - един модел, една черна стена, една светлина (в случая над модела). В тази поредица наблягам на настроението и силата на емоцията. Работата с модела е в посока повече драма и силни крайни
настроения, за да се получи накрая по-чувствен кадър. Смятам, че успяхме.
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НИКОЛАЙ КОВАЧЕВ - NICK_THE_QUICK  “Пътят към слънцето“  18mm f/11 1/160s ISO 100  След тежък преход по зимното било на Стара планина се качихме от заслон Ботев до върха, за да се насладим на вечерната гледка.
Залезът ни разочарова с ясното синьо небе, но за наша радост се натъкнахме на невероятни ледени образувания, образувани по съоръженията след продължителната зимна буря от предните дни. Тонове лед се бяха извисили
над рухналата кула (в основата), които привечер се оцветиха в червено-лилаво. Идеята със силуета върху слънчевите лъчи беше да подчертае границите, по които често минаваме и прекрачваме, лутайки се в търсене на
хармония.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ - NSIRAKOV  “July Morning 2018“  Място: Фара на Ахтопол  163mm f/10 1/640s ISO 640  Снимката е заснета в утрото на 1-ви Юли 2018 г, по изгрев слънце. От много години ми е мечта да бъда на точното
място в точното време на тази магична, за всеки човек с млада душа, дата. Няколко години се опитвах да заснема този кадър, местейки се ту на плажа, ту на кея пред фара в Ахтопол, докато най-сетне миналата 2018 г. успях
да уловя мига. Лодката с рибарите беше неочакван бонус, който допълни кадъра по неочаквано красив начин.
Клин от 2 кадъра. За предния план и слънцето съм снимал от статив.
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ЕМО ДИМИТРОВ - SILENTEYES  “Вода“  85mm f/2 1/1600s ISO 100  Снимката е заснета на остров Панган, Тайланд по време на сесия за личното портфолио на шведската актриса Джона Камбранд. Още от първата ни среща
вече знаех, че трябва да я снимам. Отне ни няколко месеца да се организираме, но за щастие фотосесията се състоя. Два дена след това и двамата напуснахме острова в различни посоки. Джона е един от най-любимите ми
модели.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - BOTZI  “Топло синьо“  Работа със смесено осветление - естествено и изкуствени източници. Кадрите са заснети на ниско ISO посредством двойна експонация.
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ТАНЯ ГРАМАТИКОВА - ZELDA  “Yo - Summer Portrait“  50mm f/3.2 1/400s ISO 800

МАРИНА ГЕЛЕВА - MARINATA  f/1 1/400s ISO 100  Спонтанен кадър на дъщеря ми.
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КАТРИН СУРОЛЕЙСКА - KATRINSURO  “Сенките на пиките“  50mm f/10 1/500s ISO 320  Снимката е направена в Бургас, на пешеходния мост над кръговото движение до хотел Мираж. Всъщност бях тръгнала към хотела, за да
снимам една от най-високите сгради в България. Докато вървях по паважа, силното лятно слънце открои интересна геометрия и контрастни сенки. В обработката на снимката се опитах да създам илюзия на двойнственост и
допълващи се противоположности.

ИВАЙЛО СТАНЕВ - C5  “Human in Geometry, Valencia“  Място: Градът на изкуствата и науката, Валенсия
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ПЛАМЕН ЯНКОВ - ISHOOTRAW  “Mimétisme II“  85mm f/10 1/200s ISO 160  Модел: Диляна Илиева  Грим и концепция: Албена Петкова  Това е съвместен проект между мен и гримьорът Албена Петкова. Зад концепцията на
кадъра стои идеята за мимикрията в природата. В проекта ползваме десена на един шал, за да слеем лицето на модела с него, подобно на хамелеон, който се слива със заобикалящата го среда.

МАРИЯ МАРИНОВА - MARBELLA  “Стремеж“  50mm f/1.8 1/500s ISO 100  Няколко пъти бях минавала по този красив и много ритмичен надлез. Три години си мислих как трябва да се върна да снимам там, но така и не
го направих, докато не намерих подходящия модел. Хейли е млада, устремена актриса и майка, активист и мечтател. Винаги съм смятала, че най-важното в портретната фотография е да виждаш човека зад камерата, да
разбереш от къде идва пламъчето, което гори в него, и да го запечаташ в кадър.
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ИВАЙЛО БОСЕВ - PIFF  “Синьо утро“  16mm f/8 1/60s ISO 100

ИВАЙЛО ИВАНОВ - IFFO  “Докосвания“  Място: Ахтопол  2 кадъра - 18mm f/9 30s  Снимам този фар няколко години подред. Бях го снимал и предишните няколко дни, но отново отидох. Облакът над него седеше още
докато беше светло. Не очаквах, че няколко часа по-късно ще успея да заснема такъв кадър, в който десетки ярки пипала докосват морето.
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ПРЗЕМИСЛАВ КРУК - FPROJECT  “85mm f/7.1 1/125s ISO 100“  Панорама от две снимки.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - SANDART  “Едно време...в една гора“  15mm f/13 6s ISO 80  Едно любимо фотогенично място на Витоша, което е обект на много мои обиколки в търсене на подходящо време и най-вече мъгли.
Снимката е направена е през юли, след обилни дъждове и динамично време през целия ден. Панорама от 3 хоризонтални кадъра. Използван е CPL филтър.
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АТАНАС ПЕТКОВ - AJPETKOV  “Madness“  Място: Изоставен завод в близост до Асеновград  85mm f/2.8 1/250s ISO 200  Зараждането на идеята за кадъра свързвам с определени събития в живота ми. Фотографията ми
се влияе от състоянието на духа, а при наличието на динамични събития са се родили едни от най-добрите ми кадри. Картинката се подреди за секунди в съзнанието ми и за същото време знаех кои биха били подходящите
модели и локация за реализацията. Мястото на снимките познавам добре, тъй като и преди съм снимал там. Огромен изоставен завод в близост до Асеновград, руините на който създават постапокалиптична атмосфера.
Екипът по заснемането се състоеше от осем човека с общи интереси във фотографията, разходките и естествено голото тяло. ;) Реално за реализацията участвахме половината. Драматизмът и силата на кадъра разказват
много истории, в които всеки би намерил неговата.

БОЯН КОСТОВ - BOYAN.KOSTOV  “mood“  93mm f/4.5 1/160s ISO 4000
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КРАСИМИР КОЛЕВ - KRASSIK  “Портрет
на мъж с шапка“  85mm f/ 3.2 1/80s
ISO 400  Модел: Йордан Вощинаров
 Снимано е на малко по-затворена
бленда за по-голяма острота.
Макар и да не си личи снимката е
направена навън.Често премахвам
изцяло фона, така че нищо да не
разсейва погледа на зрителя от лицето.
Предпочитам естествената светлина.
Часовете и минутите към края на деня
са едни от най-благодатните за снимане.
Кадърът е заснет привечер през зимата,
затова е и тази шапка на главата на
мъжа. Моделът има доста интересни
и леко сурови черти. Познаваме се от
много години и съм го снимал неведнъж,
но определено смятам, че това е найсполучливият ми кадър с него.

НАЧО КАМЕНОВ - KUBETO  “Double portrait“  41mm f/8 1/125s ISO 100
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СВЕТЛИН ЙОСИФОВ - PICSVET  “Camel vendors“  200mm f/4 1/1600s ISO 100  Снимката е заснета по време на моето двумесечно пътуване из Индия в град Pushkar, Camel Fair, където всяка година от всички краища на
страната се събират хиляди търговци на камили. Група фотографи също снимаха тази сцена, но бяха застанали така, че светлината им идваше отзад, а аз реших да снимам това семейство, като застана в контражур (бях
единствен) точно преди залеза. Част от албума “TEN RUPEES FOR INDIA” този кадър е с първо място на 4th 35AWARDS в категория “Черно и бяло” за 2018 година.

РУСИАНА ТОШЕВА - RUSIANATOSHEVA  “Откраднат момент“  82mm f/6.3 1/125s ISO 100  Снимана е с много търпение и бленда 4.00 пред голям софтбокс и светкавица.
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ИЛИНА ТАНЕВА - ИНКА  31mm f/2.8 1/3200s ISO 100

ЙОАННА СТАНЧЕВА - LORENA  “Меланхолия“  85mm f/1.8 1/800s ISO 1600  Когато снимам деца избягвам да ги снимам усмихнати. Те имат много други емоции, които заслужават внимание. Заснех този кадър в един дъждовен
пролетен ден, у дома. Дъщеря ми беше изключително разочарована, че не може да излезне да играе с приятелите си и повече от час стоя на прозореца с надеждата, че все пак времето ще бъде благосклонно. Уви, не беше.
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ПЕТЪР БЕЛЕВ - NISLON  “Горско сърце“  105mm f/3.5 1/400s ISO 200  От средата на октомври до началото на ноември Странжа е изпълнена с живот по “ниските етажи”. Любимите ми от тях - влечугите са навсякъде, сравнително
бавни са и лесни за снемане.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ZEROMX  “Snail“  100mm f/3.5 1/50s ISO 3200

141

142

ЖЕЧО ПЛАНИНСКИ - SCARAMOUCHE  “Ято на покрива“  Място: Бургаските солници  200mm f/7.1 1/1250s ISO 2000  Снимката е направена в Бургаските солници. Допълнителна обработка освен стандартната в ACR,
вертикален флип и малко тонален контраст, няма.

СТЕФАН ДЯНКОВ - DISKUSA  400mm f/7.1 1/2000s ISO 1000  Птицата е замеродно рибарче, живее по реките. Гнездата си прави изкопавайки дупки по отвесните места на бреговете и там си снася яйцата. От тук идва и името
му земеродно рибарче. Процесът на заснемане се състои от лежане в калта, ухапвания от комари и чакане рибарчето да дойде...и когато то дойде и кацне на клончето, което ти си му заложил, забравяш за всички неприятни
неща, които са ти се случили, докато си го чакал. Започваш да го снимаш, в повечето случаи мястото където се снима е мрачно, тъмно и трудно се получават качествени кадри, но веднъж видиш ли го във визьора започваш
да идваш на реката и пак, и пак, и пак...и така вече 10 години. И въпреки ,че имам хиляди кадри на тази птица, ще продължавам да я снимам и няма да ми омръзне..
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ДАНИЕЛ БАЛЪКОВ - FLYSILF  “Здрач над Търново“  8.8mm f/2.8 1/4s ISO 400  Дронски кадър от Търново и по-точно над крепостта Царевец. Снимал съм вечерни кадри на Търново, но обичайно, когато светват осветлението
на крепостта околната светлина вече е доста слаба и не става добър кадър. Тъй като камерата на дрона не носи на много високо исо, и понеже не снимаш от статив, а от нещо, което е във въздуха, не можеш да си позволиш
много ниски скорости на затвора. Максимумът, който съм си позволявал като ниска скорост е 1/4, което си е цяло постижение поне за мен :). Наблюдавайки моментите, в които пускат и спират осветлението на крепостта, си
набелязах тази вечер да ида и да чакам светването във въздуха. Батерията на дрона позволява максимум 20-30 мин. полет в идеални условия...значи трябваше правилно да уцеля момента на излитане, за да имам време да
снимам. Почти бях сигурен че ще правя панорами, което ще рече повече свободно от празно висене във въздуха време. И така уцелих правилно момента и след недълго чакане светнаха крепостта и...воала...кадърът беше
стрелнат :).

ПЛАМЕН ПЕНОВ - PLPENOV  “Утро е“  25mm f/9 1/13s ISO 100  Кадъра е заснет от западната страна на Бузлуджа точно след изгрев слънце, а масива Триглав, който се вижда е огрян от първите лъчи. Пристигнах на мястото
по тъмно и доста се колебаех дали да не се връщам. Беше студено - термометърът в колата отчиташе -7С, а аз бях забравил ръкавиците си. Излязох с намерението да щракна 2-3 кадъра и да се връщам обратно, но след
като се качих до паметника гледката ме впечатли. Ръцете ми замръзнаха почти веднага, вятърът беше доста силен и на моменти едва удържах статива, а от влагата филтъра трябваше да се забърсва старателно преди
всеки кадър, защото замъгляването ставаше за секунди. След като всичко приключи тръгнах към колата, а двама ентусиасти като мен бързаха нагоре, за да уловят момента. Тогава си помислих “Еххх, веднъж и аз да съм на
мястото навреме. Момчета закъсняхте!”
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НИКОЛАЙ ГЕРЧЕВ - CHARLY74  “Чаровният грозник“  Бях тръгнал да снимам макро. Видях едно глухарче, до което залегнах. То беше моят обект. Докато го снимах, дойде неканен гост. Изчаках го да се намести и той започна
да ми позира. Светлината ми хареса, а паякът изчезна веднага, щом успях да направя тази снимка.

ПЕТЯ РАДКОВА - PPAULINA  “Самота“  50mm f/7.1 1/1s ISO 100  Снимала съм на любимо място - селския килер, върху сандъка на дядо, в който той пазеше документи и ценности. Стените и подът са измазани с кал, а таванът е
със запазен гредоред. Това е единствената стая, която е съхранена във вида на построяването ѝ. Има моменти през деня, в които през малките прозорци нахлува мистична светлина. В такъв момент заснех глухарчетата.
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ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ - E-DESIGN  Прибирайки се от снимане на Фолк Фестивал във Варна, се бях насочил към кварталният магазин, и тъкмо се канех да си прибера апарата, когато с периферното зрение забелязах двете
възрастни жени и контраста около тях. Останалото е рефлекс. Помня момента, когато я видях на дисплея и разбрах, че се е получила. П.с. Котката е бонус, после я видях ;-)

ЮЛИЙ ВАСИЛЕВ - J.V.  “Музика за Глухи 8“  55mm f/5.6 1/5s ISO 400  “Музика за Глухи” е проект, който започнах да снимам преди повече от пет години, като до момента се състои от 11 кадъра, заснети в 9 града и 7 държави
в Европа. Този кадър е осмият от серията, заснет през юли 2018-та в метрото в Будапеща, Унгария. Идеята зад “Музика за Глухи” не е да породи съжаление, а размисъл. Колко от нас се спират да послушат музика на улицата и
колко подминават, без дори да погледнат уличните музиканти? Уличните музиканти не са просяци, а са артисти и то много талантливи, за много от тях да си уличен музикант е дори професия, но със сигурност не е никак лесно
да правиш изкуство, когато никой дори не те забелязва и всеки те подминава.
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ГЕОРГИ ТОДОРОВ - GTM8  “Натюрморт с риби“  Снимката е заснета от статив в затворено помещение. Използвана е дневна светлина отляво и допълваща светлина от отражател.

СТОЙО ГЕРГОВ - STOYO  “- Казвай, магарски сине, отде взе парите?!“  12mm f11 1/125s ISO 200  Част от поредицата “Лица за радио’“, в която представям портрети на близки хора, снимани с безумната за целта и против
всички правила 12мм фокална дължина (на full frame). Не винаги се получават сполучливо, но не спирам да експериментирам, въпреки протестите на моделите :)
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ИРИНА РАДЕВА - IRRADEVA  “Недей“  35mm f/1.4 1/125s ISO 1600  Кадърът е част от личен проект и е заснет в обществена сграда със стара архитектура в гр.Чирпан. Качвах се по стълбите първа, търсех подходящото място
за снимки. Когато погледнах надолу видях тези големи, кафеви очи. Усещане за беззащитност и самота. Може би я беше страх от тъмната и стара сграда. Обработен с предпочитано тониране, което да допълни емоцията.

ВАСИЛ ТАНЕВ - WISDOM  “Изгубени...“  50mm f/1.8 1/2000s ISO 100  Идеята за тази снимка се роди в края на зимата и беше на съпругата ми Красимира Танева. Тя много харесва творчеството на Елена Шумилова (аз също,
разбира се) и мога да кажа, че този кадър е силно повлиян от това. Замисълът беше да се пресъздаде образа на две деца, изгубени и замръкнали някъде по пътя в прегръдката на зимата. Незнайно къде и как, сами в зимната
гора, премръзнали, унили и отчаяни, без искрица надежда, в безизходица и примирени със съдбата си! В същото време те са заедно и неразделни, като връзката между тях е особено задълбочена от бедата, в която са
изпаднали. Грижата на по-голямото момиче и отчаяната нежност, с която се опитва да успокои и стопли по-малкото си другарче на фона на мъждукащият огън. Това ни бяха идеите за основните сюжетни линии в кадъра.
Снимката е от два кадъра с различна експонация - един за предният план и моделите и един за задният план и небето…Мястото е една борова горичка в покрайнините на Чирпан, където се наложи да изринем доста сняг и да
пренесем дърва, за да се случат нещата. Моделите лесно влязоха в роля, защото наистина си беше много студено, а те посинели от студ, с премръзнали и вкочанени крака и ръце.
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ДИМИТРИНА АНДРЕЕВА - DIDIANDREEVA  “Кой“  22mm f/5.6 1/60s ISO 400  Фотографията е част от авторският ми проект. Търсенето на правилните хора, въпроси и отговори винаги ме е вълнувало. Това е и идеята за
създаването на тази снимка. Дали предава това и на вас? Оставям ви сами да намерите този отговор.

ПЕТЪР ПЕТРОВ - PETROV71  “Паула“  Място:  35mm f/1.4 1/4000s ISO 640  Кадърът е направен на учебен workshop в гр. Пловдив. Момичето от снимката е професионален танцьор, за което фотографията е изкуство.
Използвано е естествено осветление, като модела стоеше в стаята непосредствено до прозореца. Харесаха ми отраженията в стъклото от съседните сгради наоколо. Светлината беше мека и подходяща. Аз стоях на терасата,
откъдето давах своите наставления. Това е един от любимите ми кадри.
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ИСКРЕН ИВАНОВ - ISOIV  “S.“  150mm f/4.5 1/100s ISO 100

МЛАДЕН ПЪРВАНОВ - DEMIMAN  105mm f/1.4 1/80s ISO 400
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СВЕТЛИН ЙОСИФОВ - PICSVET  “Woman from Mursi tribe“  35mm f/4 1s ISO 12800  Снимката е част от албума “ETHIOPIAN TRIBES EXPEDITION 2018” и е направена в долината Omo Valley, Mago National Park, което е безспорно
едно от най-уникалните места на земята, поради голямото разнообразие от племена, които все още са запазили своята автентичност. Въпреки, че Мърси е едно от най-кръвожадните и войнствено настроени племена в
Африка, те обичат да бъдат снимани, защото взимат пари за всеки кадър.”Woman Mursi” е едноличен победител в 35AWARDS в категория “Черно и бяло”, както и многократен носител на награди FIAP, GPU и PSA за 2019 г.

СВЕТЛАН СИМОВ - ME4O_PUHH  “Балет“  85mm f/2.8 1/250s ISO 800  Използвана е светкавица Godox AD 180 на 1/8 мощност. Най-голямото предизвикателство беше времето, тъй като имахме нужда от лек дъжд, отлагахме
снимките няколко пъти. Снимахме на въжения мост над р.Искър, при село Пасарел. За наше щастие дъждът валя точно 15 минути и пак за щастие гръмотевичната буря над София по същото време ни заобиколи. Найголямото техническо предизвикателство бе фокусирането, поради малкото светлина. Модел на снимката е Косара Ангелова, която трябваше да стои на балетни палци през цялото време на не толкова стабилна платформа
каквато е моста.
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ИВАН ИВАНОВ - JOVAN  Идеята за снимката ми хрумна от вечния въпрос „Кое е първо – кокошката или яйцето?”. Това е моята версия за отговор. Относно заснемането – вилицата изкривих с клещи до исканата форма.
Използвах т-образна стойка за фонове за маса, а като фон - бял гланциран картон, за да се получи отражението на яйцето. Него закрепих с малко пластилин. Самата вилица се държи от щипка на гъвкаво рамо, закрепено
към статива. Използвах две изнесени светкавици отляво и отдясно в софтбоксове.

МАРИАНА ДОБРЕВА - LEICA_M  “Рапсодия в ч/б“  210mm f/5.6 1/500s ISO 400  Септември 2017 година на път за средновековната крепост Русокастрон и светилище Русината дупка, които се намират на около 20 км от
Бургас, се натъкнахме на ята врабци, спрях колата и направих няколко кадъра. Снимките отлежаваха и януари на следващата година реших да направя някаква по-нестандартна обработка във фотошоп и се получи този кадър.
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ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ - PACHOK  100mm f/2.8 1/500s ISO 100  Направих тази снимка на една полянка в покрайнините на Габрово, която предварително подбрах, заради хубавите бели цветя наоколо. Избрах времето
за снимки да е точно преди залез, за да светнат и да се оконтурят косите на майката, а също така и тревичките и цветята. Заради ниската и силна контражурна светлина имах известни проблеми с фокуса и след като
смених няколко портретни обектива се оказа, че 100mm/F2.8 Macro се справя най-добре с фокусирането в подобни условия. Работата с 3-месечно бебе изисква повечко време за подготовка, тъй като не можеш да го
наставляваш какво да прави, а и трябва да се внимава заради жегите, буболечките и евентуално други животни в тревите, което позабави като цяло сесията и на косъм успяхме да я приключим преди слънцето да се е
скрило. Друг любопитен факт е, че майката е известна авторка във Фото Форум, но няма да споменавам коя точно :-)

ИРИНА СТОИЛОВА - RENATKA  “Бори и гъските :)“  85mm f/2.5 1/2000s ISO 650
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ГЕОРГИ ПАЛОВ - GEOPAL  “Просветление“  18mm, 1/40, f8, ISO6400  На
снимката е джамията на шейх Лотфолах на Емам скуеър (Наш-е Джахан),
Есфахан, Иран.
Разположена на втория по големина площад в света, Джамията на шейх
Лотфолах е едно от архитектурните чудеса на Иран. Куполът е в топ 10 на
най-красиви в света. Проектирана е от архитект Мохамед Реза Исфахани по
поръчка на Шах Абас I в епохата на Сефевидите. Строена е 17 години (16021619).

СВЕТЛА БОНЕВА - JON-JON  “Омански деца“  f/4 1/200s ISO 100 
Фотографията е направена на фестивала в столицата на Оман, Маскат.
Запознах се с едно семейство от Шаркия (пустинна област близо до океана).
Те имаха 7 деца – 3 момчета и 4 момичета. Най-малкото дете ми направи
впечатление със своята изключителна красота. Очите му бяха омагьосващи.
Голямото момче беше доста общително, каквито са повечето оманци.
Поисках разрешение от баща им, за да направя снимката. В Оман е забранено
снимането на хора, особено на жени. Децата са облечени официално – дългата
роба се нарича дишдаш, на кръста си носят ханджар, а на главата - масар.
Ханджарът е един от символите на Оман. Очите им са очертани със кахл (смес
от билки и масла с наситен черен цвят). В арабския свят се отделя специално
внимание на красотата на очите.
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АНДРЕЙ ТРИФОНОВ - ATRIFONOV  “Оазис от кипариси“  30mm f/11 1/200s ISO 100  Кадърът е от най-красивата част на Тоскана- Val D`Orchia.

АТАНАС ЧУЛЕВ - CHULEV  “Freedom“  Място: Kvalvika Beach, островите Лофотен в Норвегия  f/2.8 1/200s
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СЛАВЕЯ ГОГОВА - SKYNITE  “Complicated Simplicity“

СТАНИМИРА ШИВАЧЕВА - МИРКА  “Eсенни ноти и песни“  f/6.3 1/1600s  Беше ранна есен. Лястовичките се приготвяха за отпътуване. Снимах ги с обектив 80-200, на бленда Ф6.3, за да хвана максимално подробно птиците
и на скорост 1600s, за да уловя движенията им. Има много интерперетации на тази тема. Моята е заснета в село Балша. Събрах четири кадъра в квадрат, без манипулации, просто ги слепих. Конвертирах в черно и бяло, за да
подсиля ефекта на нотен лист с ноти. Някъде бях срещнала информация, че един човек е „преписал“ нотите от подобни снимки и музиката от тях е просто омайваща.
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КРАСИ МАТАРОВ - MUZKA  “Едно сърце в Словения...“  62mm f/20 30s ISO 50

ПЕНКА БЕРБЕРОВА - POLANA  35mm f/4 1/60s ISO 1000  Есенните багри са любимите ми цветове. Снимах подарените ми тагетиси, за да им се радвам по-дълго. Снимката е обработена във фотошоп. Добавена е текстура
“дъждовно стъкло” за повече виталност и засилване на усещането за присъствие на есента в кадъра.
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ТОДОР ТАНЕВ - TODOR_TANEV  “Охранен добитък - подготвени площи!“  24mm f/9 1/800s ISO 200  Снимката е направена в двора на едно старо ТКЗС край град Рила, чийто надпис от соца отдавна ме беше грабнал и чаках
удобен случай, за да разкажа някаква история с него. Една снежна сутрин, обикаляйки между порутените постройки, видях пуснатите прасета. Животните бяха много социални и с любопитство тръгнаха към мен и кадърът
просто се случи.

ПЕТЯ ЛАЗАРОВА - PETIAL  Снимката е направена около село Смолево. Докато се разхождах, за да видя и усетя ежедневието тук, попаднах на тази сцена - пролетна оран. Отначало гледах от далеч, но реших да попитам дали
може да снимам. Те се съгласиха с охота, а аз им изпратих снимки.Най-ценното преживяване е контакта с хората!
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ИВАЙЛО СТАНЕВ - C5

ТЕОДОР АНГЕЛОВ - TILI  “Червено“

ЕКАТЕРИНА СТАРОМАНОВА - SREBRINA “Огън и звън“ 
85mm f/1.4 1/160s ISO 320  Заснета е на 26.01.2018 г. в
гр. Перник на откриването на Международния фестивал
на маскарадните игри “Сурва”, които по традиция
стартират с факелно шествие. Всичко се случи доста
бързо и от запалването на факлите и преминаването на
участниците по главната улица изминаха само броени
минути. В цялата суматоха от участници, фотографи и
публика тичаш, снимаш и се молиш снимките ти да са
на фокус. Кукерите винаги са магия, маските озарени от
светлината на факлите и звънът на чановете създават
едно неповторимо усещане.
През същата 2018 г., снимката беше отличена с първа
награда във фото изложба - конкурс “Кукерландия”
гр. Ямбол, както и специалната награда на списание
“VAGABOND”.

РЕМЗИ АХМЕД ДАУТ - WALLBURN  “Chi“ 8.8mm
f/4 1/100s ISO 100

НИКОЛАЙ ГЕРЧЕВ - CHARLY74  “Любопитният Алекс“  Алекс винаги ни
чакаше да се приберем и ни посрещаше с тихо мяукане. Погледът му беше
любопитен, докато не видеше кой е. Снимах го поредния ден, в който се
взираше от стълбите, точно преди да дойде при мен.

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ - ARTNIKO 
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АЛЕКСАНДЪР КАЛЕНСКИ - ALKALENSKI  “Студ и мраз“  f/10 30s ISO 100  Снимката е направена на 10.01.2017 в село Тюленово при невероятен студ от - 10 градуса и вятър. Не можех да удържа статива и закривах с тялото и
с якето си апарата, за да стои неподвижен и да мога да направя дълга експозиция от 30 сек.

МАРТИН ПОПОВ - IMARTIN  “2х2“  600mm f/6.3 1/1000s ISO 280  Както повечето птици и тези фламинги са заснети с помощта на укритие и нужната доза търпение и изчакване, за да се приближат. Укриването става много
рано, по тъмно. Лягаш на брега близо до водата и покриваш себе си и фотоапарата с маскировъчна мрежа. Така ставаш част от околния пейзаж, като купчина водни растения, изхвърлени от водата. Често лежиш в кал, няма
как...Онзи ден беше леко мъглив и именно мъглата създаде едно дифузно осветление и „изчисти” фона, скри всички разсейващи подробности на заден план. Така създаде амосферата на кадъра на един отделен розово-син,
водно-небесен фламингов свят.
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ПЕТЯ ЛАЗАРОВА - PETIAL  “Зимен фрагмент от Родопите”
 Зимата не беше много снежна, но все пак реших да открия
друг начин да видя красотата й по един графичен начин!

НАДЕЖДА РАЙЧЕВА - SUNNYHOPE  “Утрото и Тя“  32.5mm f/11 1/400s ISO 100  Кадърът е направен по изгрев във Врачанския Балкан, Кобилини стени, от ръка. Това беше първият планински изгрев за малкия ми син, който
тогава беше на 7 години. Преживяване, което си струваше всяка секунда.
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ЕМИЛИЯН ЕВДОКИМОВ - EVDOKIEV_EMO  “Едно лудо фотографско утро"  Място: Голям Мечи връх, Рила  15mm f/16 1/118s ISO 100  Тръгнахме към 5:00 ч. от хижа Македония на челници и сложили снегоходки
в непрогледната и мъглива нощ към върха. Темпото на ходене бе добро, почти не се затъваше в снега и в един момент разбрахме, че ще сме горе доста по-рано от очакваното. Вятърът бе доста силен, температурата
около -19 градуса и определено не беше вариант да се спира за повече от няколко секунди на едно място. Стигнахме върха и естествено имаше много време до изгрева, така че облякохме всички дрехи, които носехме,
и заради студа, решихме да правим кръгове около 30-40 минути, подскачайки, подтичвайки, само и само да успеем да се сгреем, защото нямаше къде да се скрием на завет и това се превърна в единствената възможна
опция. Определено ни бе забавно всичко това и с нетърпение чакахме да видим, дали мъглата ще се вдигне и какво ще стане. Както обикновено комбинацията мъгла и вятър, значи че или може да стане нещо уникално
красиво, или ще си остане запушено и нищо няма да видим, т.е. всичкият зор дотук може да е напразен :) Е, този път имахме късмет, картините взеха да се редуват една след друга, коя от коя по-красиви и пленителни.....
Ами това са моментите, заради които знаеш, че всички усилия си струват... Моментите, които те карат да се чувстваш истински жив, зареден и изпълнен с благодарност и вдъхновение.
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