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Фотоистория: Студена красота

15:10 от Надежда Чипева   
Далечната земя, наречена Антарктида, във фотографиите на Ники Давидов е истински 
красива. Представяме ви малка част от направените фотографии, но достатъчно да ни 
изкушат да потърсим още в личния му сайт. Авторът от много години живее в Израел, но е 
закърмен с предизвикателствата на българските планини и е намерил пътя към суровия, но 
изящен ландшафт на вечно снежната земя на Южния полюс.

"Който е стъпил един път тук, иска отново и отново да се връща." С тези думи ме 
изпратиха българските полярници преди 9 години, когато гумената лодка се отдели от 
брега на остров Ливингстън. Това е известен факт и всички, които са били по тези места 
го знаят, но не е лесно да се обясни защо. Дали леденият континент има някаква 
мистична притегателна сила, или е резултат от промяна на ценностната система у всеки, 
който е поживял няколко седмици там. 
 
За второто си пътуване към българската база на остров Ливингстън тръгнах доста по-
спокоен по отношение на логистиката и с по-определени планове за материала, който 
трябва да донеса. Вместо три чанти с фотографска техника взех само една малка раница 
с две камери, два допълнителни обектива, статив и още някои по-дребни аксесоари. 
Метеорологичните условия са приблизително такива, каквито са зимно време по високите 
части на Рила и Пирин. Електрониката на камерите работи, два комплекта батерии стигат 
за цял ден усилена работа, а след това има къде да се заредят. Важна част от 
екипировката е допълнителен чифт тънки ръкавици, удобни за работа с фотоапарата. 
 
Заедно със скулптора Стефан Шинов участвахме в 18-та българска експедиция в рамките 
на една инициатива на Световния научен комитет за антарктически изследвания - 
стимулиране на артистични проекти за ледения континент. Нашият проект с работно 
заглавие "Българската Антарктика" има за цел да пренесе в галерия усещането за 
Антарктика като мултимедийна инсталация, която ще комбинира скулптура, фотография и 
видео. Така ще разкажем за красотата на антарктическата природа и живота на 
българите, които са там наред с други националности, за "малката Антарктика", за 
малките бази като българската, финансирани от вятъра и хранени от чист ентусиазъм. 
 
Ники Давидов 
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