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Идеята за фотографската се-
рия се ражда преди няколко годи-
ни, когато Нели и  Бойко участват 
в  пленер, на който заедно с  група 
фотографи снимат кукерските игри 
и  шествията по време на празника 
„Сурва“ в  Югозападна България, 
с  център Перник. „С  Бойко – раз-
казва Нели, – съвсем случайно по-
паднахме в  центъра на събитие, 
заредено с  толкова силен емоцио-
нален заряд, какъвто не сме допус-
кали, че съществува. Познавахме 
празника най-вече от репортажите. 
Знаехме, че има много багри и  ко-
лорит, но на самото място усещане-
то е неимоверно по-силно.“

Повечето от маските в  района 
на Перник са ценност – оригина-
ли със сложна изработка, които се 
пазят и  предават от поколение на 
поколение. Внуци носят маските 
на дядовците си. Трудни са за съх-
ранение, защото са направени от 
естествени материали. Дело са на 
съответния човек или семейство 
и  всяка от тях е  уникат. Има май-
стори, които правят маски за цяло 
село, но са на изчезване, останали 
са двама – трима.

Омагьосана от „енергийната еу-
фория“, Нели се разравя и установя-
ва, че като изключим репортажите, 
които само регистрират събитието, 
без да навлизат под повърхността, 
за празника има много малко ин-
формация. „Нямаше как да не си за-

дам въпроса кои са хората зад мас-
ките и  кое ги кара да продължават 
многовековната традиция. Откри-
хме, че са обикновени хора, които 
цяла година очакват едно – „Сурва“. 
„В миналото – допълва Бойко, – са 
се занимавали със земеделие и жи-
вотновъдство. Днес децата им рабо-
тят в  сферата на ИТ технологиите. 
Хубавото е, че продължават тради-
цията въпреки промените и  глоба-
лизацията на света.“

Така се ражда идеята за проекта, 
който цели да разкрие и документи-
ра хората зад маските чрез серия от 
портрети и  режисирани сцени. Да 
създаде своеобразен архив, първи-
ят по рода си, който да отговаря на 
високата летва на събитието. „Това 
е  такава магия – въздъхва Нели, – 
такава приказка, че според мен в ни-
какъв случай не бива да разрешим 
да се изгуби!“

Нели и Бойко се свързват с етно-
лога Симеон Мильов, който орга-
низира снимките. Пътуват от село 
в  село и  навсякъде ги очаква мас-
кирана група, която им позира с ра-
дост и  настроение. Снимат, както 
през зимата, на минусови темпера-
тури, така и през непоносимите лет-
ни жеги. Всеки от героите има своя 
история, която Нели и  Бойко също 
документират с надеждата един ден 
да ги покажат – „човешки съдби 
на кротки и  мирни хора, заредени 
с нещо, което ние не познаваме.“

„Фотографиите ни – казва Нели, 
– са един от начините да върнем 
любовта, която получихме, когато 
се срещнахме с  тези хора. Зад вся-
ка една от тях стои страшно много 
енергия, миризма, огън и  дим. Не 
мога да спра! Продължавам и искам 
да разширя първоначалната идея.“

Резултатът от работата им е  не-
забравима фотоизложба и  впечат-
ляващ албум. Част от творбите са 
представени в  Европейския пар-
ламент в  Страсбург, в  рамките на 
честванията на Българската Коледа 
и  традиции. През 2009 година ко-
лекцията е представена в Национал-
ната художествена галерия в София.

Нели и  Бойко са професионални 
фотографи. Като малка, Нели е оби-
чала да рисува – докато в ръцете й не 
попада фотоапарат и всичко остана-
ло изчезва. „За съжаление, се ока-
за, че съм се насочила в една много 
трудна посока, особено за България. 
Художествената фотография е изку-
ство, което тепърва воюва за свои-
те позиции. Клиентите ми са само 
чужденци. Болшинството от хората 
в  България харесват художестве-
ната фотография, но с  определена 
дистанция. Вкусът и необходимост-
та от нея, според мен, са въпрос на 
възпитание и  усет, на определена 
съпричастност. С  живописта е  раз-
лично, нейното място е  извоювано. 
Фотографията тепърва воюва за 
пространство.“ �

НА 10 ЯНУАРИ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИ-
ТУТ В  ПРАГА ОТКРИ НОВАТА ГОДИНА СТИЛНО 
И  ТЕМАТИЧНО – С  ФОТОИЗЛОЖБАТА „ЛИЦА НА 
МАСКИ – МАСКИ ЗА ЛИЦА“ НА НЕЛИ ГАВРИЛО-
ВА И БОЙКО ЙОРДАНОВ, КОЯТО ПОПУЛЯРИЗИ-
РА БЪЛГАРСКИЯ ОБИЧАЙ „СУРВА“. НИЕ НЕ СМЕ 
В БЪЛГАРИЯ, НО ЧРЕЗ ЯРКИТЕ СИ И ВПЕЧАТЛЯВА-
ЩИ ФОТОГРАФИИ, ДВАМАТА ФОТОГРАФИ СЪУ-
МЯХА ДА ПРЕНЕСАТ МАГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ОБИ-
ЧАЙ ПРИ НАС, В ЦЕНТЪРA НА ПРАГА.

Идеята за фотографската се- дам въпроса кои са хората зад мас- Фотографиите ни – казва Нели

ИЗКУСТВО 
ли е фотографията?
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