
Магията, наречена макро
Започнете ли веднъж, задължително ще се пристрастите

текст: александрина караджова

Много често ми задават въпроса, 
защо снимам с най-голямо удоволст-

вие именно отблизо. Като повечето неща, 
които правим несъзнателно, дори не знам 
точно кога това стана факт. Може би 
близкият план ме привлече най-вече с въз-
можността да от-
кривам красота и 
оригиналност там, 
където почти ни-
кой не би я открил, 
не и с моя уникален 
поглед. Това постепенно превърна снима-
нето на макрофотографии в предизвика-
телство и същевременно в особен вид 
творчество – в създаване на абстрактно 
изкуство.  

Абстрактно
Като всяко навлизане под повърхността 

макрофотографията предполага попадане 
в един различен свят. През обектива човек 
открива наличието на необикновена кра-
сота там, където с просто око нещата 
са невидими. Ето защо наричам макрото 
магия – често обект, сниман в близък план, 

изгубва предишния си смисъл и придобива 
съвсем нов – с неочаквани цветове, ин-
тересни текстури, силуетни очертания 
и извивки. За мен тя съвсем не е подсъз-
нателно желание за разчленяване нещата 
на съставните им части, за да „разбереш 
от какво са направени“, а по-скоро вътре-
шен стремеж към откривателство, oча-

рователно надникване зад тривиалните 
форми и познатото значение на нещата 
около нас. Това е невидима красота, която 
чака да бъде открита, и когато това се 
случи, с часове се изгубваш за реалност-
та, попадайки в друго измерение. Това, 

разбира се, си има 
своята цена. Обичам 
да се шегувам, че 
свързвам с макрото 
предимно с неудобни 
пози като залягане по 

корем на лов за близък кадър в някоя тре-
ва, храстче или пък с колене в калта, само 
и само да заснемеш някоя уникална капка, 
детайл от тичинките на екзотично цве-
те или окото на нищо неподозираща муха. 
Всъщност един бегъл преглед в интернет 
какво най-често снимат любителите на 
макрото, показа, че действително насеко-

The Macro Mania
Macro photography is actually taking pictures 
of small things in a close plan. It’s an abstract 
form of art, which shows objects from different 
points of view. Although they can choose any 
subject for making amazing macro pictures, in-
sects, flowers and nature textures mostly fas-
cinate macro photographers. Once you start 
looking close, your addiction is guaranteed.
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мите са сред най-честите обекти на ма-
кроснимки – може би защото са трудни 
за улавяне и при много близък план разкри-
ват неподозирани детайли. Моите лични 
предпочитания обикновено са другаде 
– в извивките на ярко цвете, в пролетно 
клонче, изпъкнало сред останалите, текс-
турата на осветено от слънцето листо. 
Едно от най-любимите ми занимания, ко-
гато лежа размазана на плажа, е да извадя 
фотоапарата и в продължение на часове 
да снимам пясъка, който разказва приказ-
ки за мидите – бижута, стрити и поли-
рани от вълните, някога притежавани от 
морето, а после изхвърлени на брега, за да 
дадат живот на някоя пясъчна кула. Ето 
това е макрото. Очарователна магия, коя-
то с времето се превръща в мания. 

Артистично
Кой знае защо макрофотография е нарече-

но именно заснемането на малки обекти 
в близък план. Може би наименованието 
произлиза от факта, че на макросним-
ките тези миниатюри изглеждат по-го-

леми, отколкото са в действителност. 
Макрофотографията илюстрира способ-
ността на снимащия да покаже нещо на 
пръв поглед обикновено в различна перс-

пектива и с това да го направи вълнува-
що. Различната и нетрадиционна гледна 
точка винаги води до завладяващи, а поня-
кога и изненадващи открития. Това може 
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Макрфотографията илюстрира способността на снимащия да покаже нещо на пръв поглед обик-
новено в различна перспектива и с това да го направи вълнуващо.

„Обичам фотографията, защото 
ми позволява да изразя себе си така, 
кaкто не бих могъл по друг начин. 
Това, което снимам, е само средство-
то за този израз, платното за моята 
картина.“ 
Daniel Sroka

Бояна Бонева



да е причината, поради която мнозина са 
очаровани от макрофотографията. Сама 
по себе си тя е особено произведение на 
изкуството – нещо скрито и незабележи-
мо се превръща в картина, пресъздаваща 
част от живота. Казват, че изкуството 
е светът, пречупен през очите на творе-
ца. В този смисъл макрофотографията e 
не просто споделяне на визия, но и на раз-
лична гледна точка, която въздейства с 
уникалност. И aко, както вече стана дума 
в предишен материал, за улавянето на си-
лен кадър е нeобходим поглед, то за снима-
нето отблизо този принцип важи в още 
по-голяма степен. Няма да забравя колко 
удивена бях първия път, когато попаднах 
на сайта на Даниел Срока, бившия арт ди-
ректор на Yahoo, който в един момент от 
живота си решава да се отдаде само на 
фотография. Той напълно осъзнато превръ-

ща макрото в абстрактно изкуство, кое-
то наистина придобива различен смисъл. 
Веднъж влязъл в кадър, за него обектът 
се превръща в нещо съвсем друго и точ-
но това е търсеният ефект – при първо 
виждане неговите снимки изглеждат не 
като фотографии, а като акварели. Както 
самият Срока споделя в блога си, снима-
нето на макроснимки съвсем не е лесно 
занимание. Това, което е съществено при 
макрофотографията, е наличието на опре-
делени умения – като за начало око за ин-
тересни кадри, незабележими за останали-
те, стабилна ръка, защото и най-малкото 
трепване е способно да развали снимка-
та, подходяща техника, която познавате 
добре и с която успявате да постигнете 
желания ефект при снимането. И eстест-
вено нещо много важно, без което никоя 
макроснимка не би просъществувала – ин-

тересен обект, показан по различен начин 
– силата на макрото e именно в превръ-
щането на скучни и тривиални обекти в 
изумителни приказки. Така че, ако сте ре-
шили да се посветите на макроманията, 
оставете сетивата отворени.
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Почитатели на макрото:
www.danielsroka.com
www.explorelight.com
http://albertorot.blogspot.com
www.erel.fotopic.net
http://macroartinnature.wordpress.com

Съвет:
Рамкирането и аранжирането на 
макрофотографии е като това на 
всяко абстрактно произведение на 
изкуството – ако обектът изпълва 
цялата снимка и тя е просто цветно 
петно, тогава може да се спрете на 
вариант с използване на стъкло без 
рамка и паспарту. В този случай прос-
то трябва да подберете кадрите да 
си подхождат цветово в зависимост 
от обстановката. Ако разполагате с 
достатъчно пространство, опитай-
те например да аранжирате четири 
квадратни фотографии две под две, 
които да образуват по-голям цветeн 
квадрат на стената.


