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Текст: „Фотофабрика“ | Снимки: Стоян Ненов

1/320 от секундата
„Конфликт“ е темата на третото издание на фестивала „Фотофабрика“. В рамките на фотографския форум на 
20 септември 2016 г., в Чешкия център в София бе открита изложбата на българския фотограф и носител на „Пу-
лицър“ Стоян Ненов „1/320 от секундата“ – една изложба за живота в палатковите лагери и съдбата на бежанците.

Това е първата самостоя-
телна изложба на Стоян 
Ненов, която показва част 
от работата му на фоторе-
портер на Агенция „Рой-

терс“ по отразяването на живота на 
бежанците – тяхната съдба, сблъсъ-
ците помежду им и с местната власт, 
ежедневието в палатковите лагери. 
Фоторепортерът на „Ройтерс“ е и пър-
вият българин, носител на наградата 
„Пулицър“. Отличен е заедно с коле-
гите си от фотоотдела на агенцията: 
Янис Бехракис и фоторепортерите от 
New York Times Маурисио Лима, Сер-
гей Пономарьов, Тайлър Хикс и Да-
ниел Етер в категорията „Снимки от 

извънредните новини“. Признанието 
идва след работата им по отразява-
нето на драмата на стотиците хиля-
ди имигранти, пристигащи в Европа, 
загубвайки всичко, понякога дори и 
собствения си живот.

1/320 от секундата е една от по-
пулярните настройки на скоростта 
на фотоапарата. Тя е универсална и 
гарантира до 90 % успеваемост при 
снимки на хора в движение. „Хората в 
движение“ са и фокусът на изложбата 
на Стоян Ненов. Понякога движение-
то ги спасява, друг път то е единстве-
ното състояние, в което са себе си. И 
именно тогава, в тази 1/320 от секун-
дата, човекът среща човека.  ◆ 

Наградата „Пулицър“ (на ан-
глийски: Pulitzer Prize) е престиж-
на американска награда за жур-
налистика, литература и музика. 
Носи името на американеца от 
еврейски произход Джоузеф 
Пулицър – издател, редактор и 
журналист.

Връчва се за вестникарска и 
онлайн журналистика, литера-
турни постижения и музикална 
композиция. Администрира се от 
Колумбийския университет, Ню 
Йорк. Наградите се присъждат 
годишно в 21 категории. 

Снимката, наградена с „Пулицър“


