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Рилският манастир, обект под егидата на ЮНЕСКО от 1983 г.
The Rila Monastery, a UNESCO World Heritage site since 1983
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Белоградчишкото кале

The Belogradchik fort
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Арнаутската махала на с. Ковачевица, Западни Родопи

The Arnautska neighborhood, Kovachevitsa, the Western Rhodope Mountains
30

Фотографиите на Александър Иванов
Цифровата фотография донесе радост на любителите и смръщи лицата на професионалистите. Тя сякаш прекалено
демократизира фотоизкуството и дилетантите се почувстваха едва ли не редом с хората, които години наред бяха изучавали
оптика, композиция, осветление, ракурс. Разбира се, това беше заблуда от страна на техниката, защото един сведущ поглед
веднага би открил прохождащия фотограф от майстора. Струва ми се, че така е и в съвременното изобразително изкуство.
Въпреки че и там има място за спор. Салвадор Дали беше писал на Пикасо по повод на една негова изложба: „Пабло, ти надмина
себе си – вече никой на този свят не би могъл да рисува по-грозно“.
При Александър Иванов нещата обаче са безспорни. Един божи ден, подобно на Карлсон, който живее на покрива, той литнал
в небесата и започнал да снима оттам земята, а когато видял първите си въздушни снимки, усетил как висините неудържимо
го привличат, как пред неговия обектив са се появили нови, непознати простори и прелести. Естествено, той не е първият
фотограф, снимал от въздуха, но при всички случаи е първият, който обръща толкова дълбоко внимание на гледките, които се
откриват пред фотообектива и първият, който решава да ги изследва и изучи и да ни поднесе нова, до днес невидяна картина за
малката част от планетата Земя, наречена България.
Когато гледам кадрите на Александър Иванов, разбирам каква хубост е била скрита за очите ми, и уви, заедно с нея,
какви непоправими пакости сме сторили на природата. Как сме я осакатявали, как сме я загрозявали, как сме я замърсявали
от алчност, от непростимо невежество, от нехайната ни леност. Ние, лицемерите, които все още имаме наглостта да пеем
„Хубава си, моя горо...”.
Живеем във време, когато престъпленията против държавата са многобройни и очевидни, но все липсват достатъчно
доказателства, за да ги осъдим. Е, добре, за престъпленията против земята ни снимките на Александър Иванов са
предостатъчни. Вижте как сме загризали Етрополския балкан, как сме ровили край връх Вежен, как сме съсипали стотици декари
плодородна земя, за да има къде да играят голф богати люде. Погледнете Слънчев бряг, сложете си ръка на сърцето и кажете –
виждали ли сте нещо по-уродливо? Навремето Франк Лойд Райт беше казал: „В природата трябва да се строи така, че гледката
със създаденото от човека да бъде по-красива отколкото е била преди неговата намеса“. Идеалист! Няма нищо по-хищно от
роба, който се е видял на свобода и са му разрешили да граби. Той е в състояние да изяде и пясъка от брега на морето
А какви са тези черни рани по зелената снага на Странджа? Дъбова гора – унищожавана, за да се правят дървени въглища,
предимно за „барбекютата“, скарите и кебапчетата на затлъстяващото телом и обедняващо духом българско племе.
Не искам тези редове да завършват мрачно. Най-малкото защото Александър Иванов е човек, влюбен в
светлината и багрите. И снимките му, като всяко значимо творение, будят мъка и възторг. Вижте „Казанлъшката
черга“, вижте „Лавандуловото поле“ и ще се съгласите. Не знам какво би подхождало най-добре за финал, освен думите:
„Благодарим ти. И дерзай!“
Георги Данаилов
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Розови пеликани в езерото Вая край Бургас

Pink pelicans in Vaya Lake near Burgas
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Бургаските солници

Salt pans near Burgas
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Бургас със солниците

Burgas and the salt pans
179

Вторият по големина в Европа дъбов масив – Странджа планина

Strandzha Mountains, the second largest oak-covered massif in Europe
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Мраморният дял на Северен Пирин

The marble section of Northern Pirin Mountains
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Никополис ад Иструм, основан през 102 г. н.е. от император Траян
в чест на римската победа над даките.
Районът на с. Поликраище, Община Горна Оряховица
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Nicopolis ad Istrum, founded by Emperor Trajan
in 102 AD to honor the Roman victory over the Dacians
The area of Polikraishte, Gorna Oryahovitsa Municipality

Древният Перперикон, Източни Родопи

The ancient Thracian city of Perperikon, the Eastern Rhodope Mountains
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2000 души от 21 страни играят паневритмия на
Петото езеро в Рила, 20 август 2008 г.

2000 people from 21 countries practice Paneurhythmy
at the Fifth Rila Lake, August 20, 2008
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Прибиране на сол, Бургаски солници

Harvesting the salt pans of Burgas
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Мидено стопанство в района на Маслен нос,
Южно Черноморие

Mussel farm near Cape Maslen,
Southern Black Sea coast
223

ПРИРОДАТА, ТАКАВА КАКВАТО Е
предлага толкова богати възможности за един фотограф, че най-лекомислено е да прибягваш до модерните средства за
преправяне, доукрасяване и манипулиране. Фотографът може да я тълкува, да се изразява чрез нея, да борави смислено с видимата
й повърхнина без да я видоизменя. Пътят от реалността до образа претърпява много метаморфози, крие неподозирани дълбини
и изненади. Както казва авторьт на този албум: „Светът, гледан с очите на фотограф, е невероятен, а отделни снимки ме карат
да мисля, че той е по-прекрасен от действителния”. Ако изберем този цитат за творческо мото на Алексадър Иванов, то ще
видим как през годините той неуморно доказва валидността му.
Александър Иванов до петдесетата си година ходи по земята и снима. Вглежда се в подробности, изкачва върхове, обикаля
България нашир и надлъж. Търси изразителност и страда от родолюбие. Така се раждат най-изящните образи от българската
природа. Можем да ги подредим по височина – от Черно море през Розовата долина до Рила и Пирин, снимани лете и зиме, по
изгрев и залез. Колекция от съвършенство. Постоянно неудовлетворен и радостен, на границата на естетическо насищане от
красотата на България, полувековният му юбилей е белязан от откритие – светът, видян отвисоко, изглежда коренно различен.
Историята на фотографията познава световни имена, които след дългогодишен труд стигат до категоричния
извод - отгоре. Така Надар полита с балон над Париж, а Родченко със своята „Лайка“ обикаля високите етажи на Москва.
Александър Иванов се откъсва от земята и полита с мотоделтапланер и парапланер над България.
Високата гледна точка, птичият поглед са вплетени в същината и езика на фотографията. Пропорциите се видоизменят,
фигурите и предметите се сливат с терена, хоризонтът отсъства. Лесно се преминава от конкретно в абстрактно, от познато
в непознато, а също от грозно в красиво. Точно тези преходи се превръщат в емблематични образи. Авторът успява да избере
изключително подходящи обекти, с каквито България изобилства, свидетелстващи за различията между снимката и нейния
първообраз. Слънчев бряг отгоре – снимката радва, реалността ужасява. Бетонът залива морето.
Колко красиво и трудно е да обичаш България! Дали си заслужава?
Категоричен и убедителен отговор съдържа този албум. Насладете му се!
Николай Трейман
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Бившето военно летище на Балчик със строящо се голф-игрище
The former military airfield in Balchik, with a golf course in construction
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Насаждение с лавандула край гр. Шипка

Lavender fields near Shipka
14

Далян в околностите на с. Равадиново, Община Созопол

Fishing nets near Ravadinovo, Sozopol Municipality
218

Терасирана нива в землището на с. Горно Черковище, Казанлъшко

A terraced field in the lands of Gorno Cherkovishte, near Kazanlak
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Ливади в Тунджалъка, Казанлъшко

Meadows along Tundzha River near Kazanlak
97

В Дунавската равнина, землището на с. Батин

In the Danube plain, near Batin
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Овчарник в близост до град Разлог

A sheep pen near Razlog
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Парчета земя и много труд,
околностите на гр. Кърджали

Small lots of land and lots of hard work,
the vicinity of Kardzhali
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Страничните канали на остров Калимок са рай за рибарите, Тутраканско

The side streams on the island of Kalimok near Tutrakan are a fisherman’s paradise.
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Храм-паметник „Рождество Христово“, гр. Шипка

The Nativity Memorial Church, Shipka
144

Нещо повече
за тези, които се интересуват от техническата страна на снимането от въздуха и начина, по който
работя.
За десет години натрупах над 300 снимачни часа на различни „птички“ и заснех около 50 000 кадъра
от любими места в България. Летя в тандем с опитни пилоти, на които се доверявам – с парапланер,
мотоделтапланер, и рядко с хеликоптер. Горе се съобразявам с конкретната обстановка, но нямам пряк
ангажимент към летенето и се съсредоточавам изключително върху снимането. Старая се да извлека
максимума, независимо от сложността на полета. Импулсивен съм и това ми помага във въздуха, защото
практически не е възможно да бъдем в една точка на пространството повече от един път при скорости
между 60 и 100 км/ч. Не ползвам очила – заради визьора на фотоапарата. През зимата снимах с два чифта
ръкавици, но при продължителна работа при -20°C и това не помага.
Полетът с парапланер е истинско удоволствие, тъй като съм на предната седалка и имам идеална
видимост във всички посоки. С мотоделтапланера обикновено лягам вляво или вдясно, като изнасям
тялото настрани, за да избегна въжетата, тялото на „птичката“ и колесника.
Разбира се, предпочитам ниското осветление и дългите сенки, но съм имал слуки и при високо слънце.
Летим на височина от 40 до 4 000 м.н.в., но основно на 100-600 м над снимачния терен. Има места, особено
равнинни, които могат да се видят единствено от въздуха в цялата си хубост – например Добруджа, Дунав,
Странджа, Казанлъшкото поле. Други са по-атрактивни – Велико Търново, с извивките на Янтра, зимният Пирин, солниците край Бургас и Поморие.
Първите пет години снимах с Pentax 67 с твърд обектив 135/4 макро и ролфилм цв. диапозитив Fuji Provia 400 ISO, само с 10 кадъра. Зареждането
на филма горе отнемаше повече време от самото снимане. Над Рилския манастир на 26 октомври 2005 г. (Димитровден) заснех 17 филма за 2 ½ часа.
След цифровия Canon 20D няколко години работех с Canon 5D, а от две години – с Canon 5D Mark II. Ползвам 3 варио обектива, но не ги сменям във
въздуха: Canon EF70-200 1:4 L IS, Canon EF17-40 1:4 L и най-често Canon EF24-105 1:4 L IS. Стабилизацията ми помага при по-дълги скорости, но не падам
под 1/125 сек. Чувствителността обикновено е между 200 и 400 ISO според конкретните светлинни условия. Сега съм в състояние да направя до 1200
кадъра за полет от 90 мин., при това на различни фокусни разстояния почти без прекъсване. Разбира се, количеството не означава качество. Но
Canon-а ми предоставя свобода, оперативност и надеждност. На 19 март 2010 г. летях 100 мин. при -20°C на 4 000 м.н.в. над Пирин и техниката не ме
подведе.
За мен самият полет е едно емоционално преживяване, което препоръчвам на всички приятели. Трудно мога да опиша с думи това чувство
на волност и непредвидимост (особено с парапланера), която ме обхваща при всеки полет. Усещането да летиш като птиците (без перка отзад
или отгоре) е неописуемо. Всъщност емоцията от полета при мен се прехвърля върху снимането и обикновено не ме пуска до края, а се превръща в
изживяване с хиляди кадри, някои от които си струват усилията.
България от птичи поглед понякога изглежда фантастично, друг път – тъжно.
Българинът, гледан от небето, уж е малък, но делата (и поразиите) му са големи.
Александър Иванов
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Китка в небето над планината.
Кръг от Световното първенство по парапланеризъм,
август 2008 г., гр. Сопот
Iridescence in the sky over the mountain the World Championship of Paragliding near Sopot,
August 2008
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Лечебни бани, Бургаски солници

Healing baths, the salt pans of Burgas
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Устието на река Варовита
при язовир „Копринка“, с. Дунавци

The mouth of the Varovita River
in Koprinka Reservoir near Dunavtsi
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Оловно-цинковият комбинат – Кърджали

Lead and Zink Complex, Kardzhali
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Открит меден рудник „Елаците“, Етрополски балкан

Elatsite, an open pit copper mine in the Etropole part of the Balkan Mountains
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„Черното езеро“ на ТЕЦ-I при гр. Гълъбово

The “black lake” of thermoelectric power plant I, Galabovo
156

Голф-игрище край Балчик

Golf course near Balchik
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„Черното езеро“ на ТЕЦ-I при гр. Гълъбово

The “black lake” of thermoelectric power plant I, Galabovo
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Слънчев бряг, октомври 2009 г.

Slanchev Bryag resort, October 2009
230

Районът на Иракли, октомври 2009 г.

The area of Irakli, October 2009
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