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Текст: Камелия Илиева | Снимки: Даниел Енчев

Не обичам рамките – Не обичам рамките – 
обичам промените обичам промените 
и спонтанните емоциии спонтанните емоции

Най-любимата част от работата ми е възможността да се срещам, планирано или случайно, с нови и инте-
ресни личности, естествено, преди всичко българи. И не преставам да се удивявам – толкова талантливи 
хора, с всестранни интереси! Въпреки многото нови запознанства, нямаше как да не запомня името на 
един млад човек, който ми се представи по време на гостуването ми в Острава. Не само ми се представи, 
но получих и подарък – фирмен стенен календар, първият маркетингов продукт на Даниел Енчев, който 
той успешно реализира за българския пазар. От тази ни среща останах с впечатлението, че авторът му, 
Даниел, е фотограф – оказа се, че това е само малка част от заниманията му...

Идеята за фирмения календар на 
Absenth Photography се ражда съвсем 
спонтанно и е огромно предизвика-
телство за Даниел Енчев, но той, с при-
същата си страст, я довежда до край. 
Започва първата си маркетинг кампа-
ния, без да има идея как се прави нещо 
такова. Компенсира с много четене и 
денонощна работа в продължение на 
месеци. Помагат и приятелите – така се 
стига до успеха на кампанията на пър-
вия продукт на Absenth Photography, 
който достига до големите фирми в 
България. Тази история, пък и любот-
ството, ме накараха да поразпитам Да-
ниел по-подробно...

– Мястото на изкуството в жи-
вота ти? 

– Откакто се помня, изкуството 
винаги ме е привличало. На 4-5 го-
дини свирех на пианото вкъщи мело-
дийки от любимите си телевизионни 
сериали. На 12 години бях запленен 
от класическата китара. Ходих на 
уроци около месец, след което започ-
нах да се уча сам. На 15 вече участвах 
в групи, правех записи, пишех песни. 
Вярвах, и знаех, че животът ми ще е 
завинаги свързан с музиката. Мечта-
ех за голямата сцена. 

 – Какво се крие зад наименова-
нието Absenth? 

– Absenth се появи като рок гру-
па; през 2000 г. като музикален със-
тав към читалище „Иван Вазов“ – гр. 
Варна, малко след разпадането на the 
Uglens, именувана на директора на 

читалището – варненския поет Ди-
митър Ъглен.

Най-голямата ни изява с Absenth 
беше през 2000 г. на сцената на Фе-
стивалния комплекс, за благотвори-
телен концерт. От 2002 г. групата се 
разпадна, но аз я превърнах в музи-
кален проект и използвах името за 
сформиране на клубни формации и 
авторски песни.

През 2003 г. авторската песен „Не-
зависим“ на Absenth спечели второ 
място в конкурса „Не искам да бъда 
зависим“, като част от анти-дрога 
кампания на Община Варна. Песента 
бе включена в мултимедийна ком-
пилация заедно с песни на групите 
„БТР“, „Хоризонт“, „Пети елемент“, 
Сборна формация.

Песента „Въздух“ от същия музи-
кален проект бе излъчена в ефира на 
Националното радио, Радио Варна. 
Всъщност наскоро (2014 г.) я преот-
криха отново и се върти периодично 
във варненския ефир. Вече е част от 
фонда на БНР и има над 30 излъчва-
ния за миналата година в национал-
ния ефир. Почти ежедневно около 
обяд може да се чуе по Радио Варна. 
Голяма гордост за мен! 

Absenth е регистриран като му-
зикална група в Министерството 
на културата и е член на „Музика-
утор“. Стиловите разновидности на 
проекта са разнопосочни – рок, ал-
тернативен рок, арт рок, боса нова 
(Absenth’n’bossa), дует класическа 

китара и т.н. В състава са влизали 
различни известни варненски музи-
канти от 90-те години до днес (чле-
нове на Last season, Maniacal pictures, 
Puzzle, No Values, Funkaround, т.н.). 

– Откога се занимаваш с фото-
графия?

– Точната дата, на която пипнах 
за първи път DSLR камера, е 11 юли 
2011. От фотография се интересувам 
много отдавна, бих казал, че от диги-
тални изкуства се вълнувам от нача-
лото на масовата компютризация в 
България, след средата на 90-те. Обяс-
нението е просто – първо, бях привле-
чен от компютрите заради музиката – 
електронна музика, звукозапис и т.н. 
чудеса, които предлагаше тази новост. 
После – дигиталните изображения. 
Любопитството е това, което ме под-
тикна. Впоследствие, в Университета, 
все повече и повече започнах да се ро-
вичкам из компютрите – софтуер за 
дигитална обработка на изображения 
и редакции и т.н.

После това беше и професия за 
определен период. Така че преди да 
пипна фотокамерата, имах доста бо-
гат опит с дигитална обработка, но не 
чак толкова много знания. Купувайки 
си първата DSLR (цифрова огледал-
но-рефлексна камера) започна истин-
ското учене и щракане. 

Относно фотографията на 
Absenth, изключително характерен и 
интересен е фактът, че за разлика от 
повечето (почти всички) фотографи, 
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аз не съм се посветил на определен жанр, например само 
снимане на хора или само пейзажна фотография. В портфо-
лиото на Absenth Photography са застъпени, както пейзажни 
изображения, морски пейзажи, природа, така и фотогра-
фия на хора – портрети, boudoir, glamour. Непрекъснато 
изпробвам нови техники на снимане – наред с вътрешното 
удоволствие от създаването на нещо красиво, което е и ос-
новната ми цел, прекрасно е, когато получавам за работите 
си обратна връзка. Чудесно е, че страницата ми се харесва от 
над 1300 души, чудесно е, когато хората подкрепят Аbsenth 
Photography, когато се интересуват как могат да закупят моя 
картина или как биха могли да поръчат лична фотосесия. 
Тези жестове ме убеждават, че има хора, които истински ха-
ресват това, което правя, подкрепят ме като творец.

– Фотография или музика?
– За мен фотографията, както и музиката са част от едно 

цяло. От мен. Начин да изразя това, което ме впечатлява, 
което виждам, което ме вълнува. Различни изразни сред-
ства. Не бих се нарекъл фотограф, защото това ще ограни-
чи начина, по който ме възприемат околните. Ще ме сложи 
в рамка. Аз не обичам рамки. Обичам промените. Обичам 
емоциите. Обичам спонтанните изблици. Не знам колко 
дълго ще снимам. Колко дълго ще я има страстта към фото-
графията и към музиката. Надявам се да е завинаги. 

– Какви са бъдещите Ви планове? 
Повече от година работя по нови, авангардни идеи. 

Проектът ми, и мечта засега, е да създам музика и изяви с 
аудио-визуален пърформанс, изложба с картини на Absenth 
Photography и соло концерт. Чисто музикално, проектът е 
изключително непопулярен и ще включва само един из-
пълнител. Апаратурата, която ще използвам обаче, ще ми 
позволи съвсем на живо да пресъздавам музика, за която 
са необходими повече музиканти. 

– Стремежът на Даниел Енчев е да създава красота 
във всичко, което прави, защото най-характерното за 
Absenth Photography и за музиката на Absenth е емоция-
та – да му пожелаем успех!  ◆

Даниел Енчев, 36-годишен. 
Образование: Хуманитарна гимна-
зия, профил литература, история, 
френски и италиански език, ди-
пломиран инженер-магистър по 
Индустриална автоматизация, сер-
тифициран ИТ специалист.
Професии: ИТ специалист в „Ли-
рекс“ България, IBM GDSC Бърно, 
Tieto Острава, радиоинженер в 
БНР, инженер по автоматизация в 
„Агрополихим“, Девня, специалист-
предпечат и реклама в-к „Народно 
дело“, инженер в БАН, Институт по 
океанология, телефонен техник и... 
още няколко.
По призвание: артист, музикант 
(китарист), певец, композитор, тек-
стописец, фотограф: www.Absenth.
eu, www.fb.com/absenthphoto.


