
 60 YEARS IN PHOTOGRAPHS

мasters of photography

HARRY BENSON

ХАРИ БЕНСЪН
mайстори на фотографията

60 ГОДИНИ В СНИМКИ

5.12.2013 - 15.01.2014 

5.12.2013, 19:00 - ОТКРИВАНЕ
6.12.2013, 18:00 -19:00 - ЛЕКЦИЯ НА ХАРИ БЕНСЪН

VIVACOM ART HALL,  УЛ. “ГУРКО” 4, СОФИЯ  ВХОД: СВОБОДЕН    VIVACOM ART HALL,  4 GURKO ST, SOFIA  FREE ADMISSION

5.12.2013 7 P.M. - OPENING
6.12.2013  6 - 7 P.M. - LECTURE BY HARRY BENSON   



Иво Хаджимишев: Няма да ви питам 
тривиални въпроси за първата снимка, 
която сте направили. Но все пак, 
разкажете ни накратко как започна 
кариерата ви във фотографията. Вие 
сте от Шотландия?
Хари Бенсън: Да, роден съм В Глазгоу. 
ИХ: Там ли направихте първите си 
стъпки във фотографията? За кои 
вестници и агенции работихте?
ХБ: Трябваше да отбия военната си 
служба и когато приключих, не знаех какво 
ми се прави. Винаги съм се интересувал 
от фотография и открих, че тя е 
единственият път, по който мога да 
поема. Започнах да снимам сватби, после 
се връщах у дома, проявявах снимките и 
ги носех обратно на сватбата. Работих 
и за ваканционен лагер, където щраках 
усмихнати лагеруващи. Забележете, че 
по това време все още имах амбиции 
да играя професионално футбол. Когато 
разбереш, че това не отива наникъде, 
се замисляш какво можеш да правиш. 
Единственото беше да снимам и исках 
да се занимавам с фотожурналистика. 
Израснах по време на войната, докато 
Уинстън Чърчил произнасяше велики речи, 
а германците ни бомбардираха.
ИХ: И Глазгоу ли бомбардираха?
ХБ: О, да.
ИХ: Имате ли спомен от това?
ХБ: О, да. Аз исках да съм фоторепортер 
и започнах да работя на километри 
от дома си, в една агенция, която се 
занимаваше малко с новини, но най-вече 
със сватби.
ИХ: Но във Великобритания сватбената 

фотография е съществена част от 
професионалната фотография, високо 
уважавана е и се заплаща добре. 
ХБ: Да, но имайте предвид, че аз действах 
малко аматьорски, защото ставах в 3, 4 
или 5 сутринта и отивах в църквата 
за сватбите, където никой не искаше 
фотограф и аз трябваше да обикалям 
хората и да питам дали не искат снимка. 
Аз трябваше да се продавам сам.
ИХ: Тежки са били тези времена.
ХБ: Така е. Исках да започна работа 
във вестник в Глазгоу, но все казваха, че 
работата ми не е достатъчно добра. 
ИХ: Според стандартите им за добра 
фотожурналистика по онова време?
ХБ: Точно. Но аз знаех, че не съм толкова 
зле. Човек трябва да вярва в себе си.
ИХ: Как се получи така, че публикуваха 
първата ви снимка във вестник?
ХБ: Първата ми снимка беше на елен. 
Баща ми работеше в зоопарк, където аз 
бях снимал елена, след което я изпратих 
на вестник в Глазгоу. Прибирах се с влака 
и бях забравил за нея, когато човекът до 
мен отвори вестника и тя беше там.
ИХ: На колко години бяхте?
ХБ: На двайсетина. После започнах 
работа в седмичник и там бях няколко 
години. Междувременно се опитвах да 
си намеря работа в родния Глазгоу, но 
не можех. От време на време ходех 
до Лондон, което ми отнемаше цяла 
нощ във влака. Обикалях редакциите на 
вестниците. Направих това поне 12 пъти. 
Веднъж получих обаждане. Питаха ме дали 
мога да поема една задача. И така започна 
всичко. Възложиха ми да отразявам цяла 

Шотландия. После получих награда, второ 
място във Фоторепортер на годината. 
Това беше голяма чест. Преместих се в 
Лондон и там ситуацията ми коренно 
се промени, защото вече отразявах 
само последните новини. Бях на 26 или 
27. Винаги се опитвах да пристигна първи 
и да си тръгна последен от мястото 
на събитието. Вярвам, че ако работиш 
упорито, най-вероятно ще ти излезе 
късметът. А и винаги има снимка, която 
чака да я заснемеш, независимо колко зле 
е ситуацията.
ИХ: Първото правило на 
професионалиста. Няма значение каква е 
светлината, никой не го интересува. От 
теб се очаква снимка. 
ХБ: Да. Пък и всеки иска да си запази 
работата и да получи заплата в края на 
месеца, а конкуренцията е голяма.
ИХ: В Лондон все още ли бяхте на 
свободна практика?
ХБ: Не, там вече бях нает за постоянно.
ИХ: И така, заминахте за САЩ за първи 
път, за да отразявате турнето на 
Бийтълс?
ХБ: Първо отидох заедно с тях в Париж и 
тогава избухна тяхната слава. Съобщиха 
ни, че са станали номер 1 в Америка. 
Виждаше се как бийтълсманията набира 
скорост.  Музиката беше наистина нещо 
нечувано. Аз останах с тях в Париж десет 
дни, след което заминахме за Ню Йорк 
и аз в общи линии така и не се върнах. 
Останах там.
ИХ: Тогава вече работехте за американска 
агенция или още бяхте кореспондент за 
британския вестник?

Запознайте се с Хари Бенсън - роден в Шотландия, базиран в Ню Йорк, легенда във фотографията. Вече повече от 
половин век той запечатва историята в снимки за издания като LIFE Magazine, People Magazine, Vanity Fair, Time, News-
week, Vice. Бенсън е само на метри от Боби Кенеди в нощта на неговото убийство, в стаята с Никсън, когато подава 
оставка; с ИРА по време на акции, в Босна, Сомалия и Берлин - когато Стената се издига и пада. Неговият обектив улавя 
Бийтълс в бой с възглавници, докато целият свят е в краката им. Той фотографира всички американски президенти от 
Айзенхауър до Барак Обама, както и някои от най-интересните личности в света - от кралица Елизабет, Сър Уинстън 
Чърчил и Александър Солженицин до Майкъл Джeксън, Елизабет Тейлър и Брад Пит. С безброй изложби, награди и няколко 

книги зад гърба си, Хари Бенсън е на път да празнува 84-ия си рожден ден в самолет на път за България. 

Иво Хаджимишев говори с Хари Бенсън  
като фотограф с фотограф



ХБ: Бях кореспондент за вестника, което 
беше хубаво, защото имах време за плавен 
преход към американския пазар.
ИХ: А за кой британски вестник 
работехте? 
ХБ: London Daily Express.
ИХ: Кога преминахте от британската 
преса към американските вестници и 
агенции?
ХБ: Аз не исках да работя за агенция. Исках 
да работя за списание Life и така и стана. 
ИХ: Познавали сте лично Бийтълс, 
ползвали ли сте се с доверието им? Близки 
ли бяха отношенията ви? От снимките 
се вижда, че те позират, работят за 
вашата камера. 
ХБ: Гледам да се приближа максимално 
до хората, които снимам. Това е моят 
похват. Когато приключа, вече не искам 
да съм близък с тях. За това има ред 
причини, например не искам да ми казват 
неща от типа: “Хари, онази снимка във 
ваната, ще те помоля да не я ползваш.” Но 
снимките на Бийтълс в Париж започнаха 
като музикален материал, като рокендрол 
журналистика. И изведнъж се превърнаха 
във водеща новина. Те наистина бяха 
феномен. А аз бях фоторепортер. 
ИХ: При това доста млад. Пак в Париж е 
заснета и друга снимка, която е част от 
изложбата - тази на Джон Кенеди и Де Гол.
ХБ: Обичам снимки, в които има движение.
ИХ: Тя с Rolleiflex ли е, или с 35-мм лента?
ХБ: Това е 35-мм лента. Боят с възглавници 
на Бийтълс беше заснет с Rolleiflex.
ИХ: Мога да разпозная вашия Rolleiflex 
период. Серията с Джак Никълсън също 
е великолепна – заснета с 35-мм камера. 
Той е невероятен образ и вие сте имали 
късмет с всичките девет кадъра. Чудесна 
идея е те да се изложат заедно. Двата 
кадъра, копирани едновременно, с Анди 
Уорхол и Бианка също много ми допадат. 
ХБ: Това никога не го бях правил, да сложа 
два кадъра един до друг. Но тези двата 
са на практика идентични, само дето 
в единия Анди е на фокус, а в другия - 
Бианка, и то страшно красива. Двата 
кадъра бяха един след друг и просто ги 
долепих. Всъщност жена ми даде идеята. 
Първоначално аз мислех да е само Анди 
Уорхол, който снима.
ИХ: Портрет на артиста и неговата 

муза. Да поговорим за друг тип ваши 
портрети. В селекцията за България 
има три такива. Първият е този на 
танцуващия президент Рейгън, това е 
студийна фотография, нали?
ХБ: Не е, това е Белият дом. 
ИХ: Hаложило се е да изчистите фона?
ХБ: Точно така, просто занесох голямо 
руло хартия и го опънах в стаята, тя 
се казваше Стаята с картите. Рейгън 
отиваха на официална вечеря и се отбиха 
на път за нея. Слязоха от асансьора, влязоха 
в стаята и аз бях приготвил всичко като 
в студио. Затова снимката изглежда така, 
но иначе аз не обичам студийни снимки. 
ИХ: Това 4x5 ли е, или Rolleiflex?
ХБ: Не, това е Hasselblad. 
ИХ: Джордж Буш също ви е позирал, 
както и Елцин. Кажете ни няколко думи 
за руската ви среща с него. Колко водка 
изпихте заедно, преди да направите тази 
снимка?
ХБ: А, не, това бяха само три кадъра. Бях 
в Парламента, зад залата, където Елцин 
държеше реч. Един от секретарите ме 
попита какво правя. Казах, че президентът 
Елцин ще дойде да го снимам, след като 
приключи. Абсурд това да стане, каза 
ми онзи, ако искаш снимка, най-добре се 
нареди в коридора. Пък и аз бях приготвил 
осветление. Хванах го, докато минава, и 
буквално му препречих пътя. 
ИХ: Доста интересен подход имате към 
президентите и високопоставените 
личности. Снимката на Айзенхауър също 
е чудесна. Снимките от убийството 
на Боби Кенеди, те са изключително 
вълнуващи. 
ХБ: Ами, вършех си работата. Отразявах 
кампанията му. За мен беше удоволствие. 
ИХ: Държеше ли се приятелски с журналис-
тите и хората, които пътуваха с него?
ХБ: Изключително приятелски. Беше 
страхотен, но изневиделица го застреляха 
пред очите ми. В този момент просто 
трябва да продължиш да си вършиш 
работата. 
ИХ: Това ли е най-трудният момент в 
кариерата ви на фоторепортер?
ХБ: Да, но не можеш да си позволиш да 
изпаднеш в ступор. Това е положението и 
трябва да продължиш.
ИХ: Снимах ИРА в Белфаст. Но тази снимка 

е от Северна Ирландия Там е трудно да ги 
снимаш. Кой ви беше възложил работата?
ХБ: Работех по фоторепортаж за ИРА в 
действие. Не ме притесняваше, че съм 
с тях, а възможността да ме хванат 
британските военни. Те не те задържат, а 
директно ти теглят куршум в тила. Така 
че по-скоро това ми беше проблемът. 
ИХ: Но членовете на ИРА изглеждат 
доста спокойни на снимката.
ХБ: Те са корави момчета. Но снимката 
ми харесва, защото коментира насилието.
ИХ: Сам ли работите?
ХБ: Повечето от добрите си снимки съм 
заснел сам. Бях сам с Кенеди. Предпочитам 
така, защото няма нужда да мислиш и за 
колегата си, не се бавиш, защото нещо 
трябва да се запише, действаш както 
намериш за добре и ако е опасно, изчезваш.
ИХ: Имали късмет, защото пред обектива 
ви са били невероятни личности. Тези 
снимки днес са иконите на една епоха. 
ХБ: Благодаря, нека ви призная нещо. Никога 
не съм търсил големия удар. Поемах всяка 
тъпотия, която ми се възлагаше. Никога 
не съм си казвал, искам да работя по това, 
защото ще стане хит. Просто не мислех 
така. А и тези снимки са отпреди 60 
години, това е много време.
ИХ: Представяте ли си да сте отново на 
20 с опита, който имате сега? 
ХБ: Цифровата фотография нямаше да 
ни е излишна едно време (смее се). Много 
от снимките ми са черно-бели. Tова 
е запазената марка на фотографията, 
похватът на фотографа. Цветовете са за 
художниците, но черно-бялото винаги ще 
е езикът на фотографите.
ИХ: Имате ли все още тъмна стаичка 
някъде в дома си?
ХБ: Не. Имам килер, с три апарата Has-
selblad, два Rolleiflex.
ИХ: Любимият ми апарат безспорно е 
двуокият огледално-рефлексен Rolleiflex.
ХБ: Съжалявам, че не го ползвах 
достатъчно често. Използвам Hasselblad, 
при положение че той не е толкова добър. 
ИХ: Да, за ниските скорости Rolleiflex дава 
повече стабилност.
ХБ: И има по-добър фокус.
ИХ: Благодаря ви за този разговор.
ХБ: Да, хубаво е, когато човекът отсреща 
разбира от фотография. 



Ivo Hadjimishev:  I won’t ask you silly 
questions about when and where you took 
your first pictures etc. But tell us briefly, how 
did your career in photography start? You 
were born in Scotland, right? 
Harry Benson:  Yes, I was born in Glasgow.
IH: Is this where you made your first steps in 
photography? Which papers or agencies did 
you first work for? 
HB: Well, I had to do my national service 
in the army. And when I came out I really 
didn’t know what to do. I had always been 
interested in photography. But I discovered it 
was the only way I could go. I started out 
doing weddings and going back to where I 
lived, developing and printing the pictures in 
a garage and taking the prints back to the 
wedding. I also worked for a holiday camp 
taking happy snapshots of campers. Mind 
you, at this time my ambition really was to 
play professional soccer. But when you real-
ize you’re not really going to go much fur-
ther with it and you’ve got to start thinking,  
what can I do. And the only thing I really 
could do was photography. I was interested 
in news photography because I grew up dur-
ing the war with Winston Churchill making 
great speeches and getting bombarded by 
the Germans.
IH: Was Glasgow bombed by the Germans?
HB: Oh, yes.
IH: And you remember the bombings?
HB: Oh yes. So I wanted to be a news pho-
tographer and I got a job miles away from 
my home in an agency that did a little bit of 
news but mostly weddings.
IH: But in Great Britain, wedding photogra-

phy is a big part of professional photography; 
it’s highly respected and very well paid. 
HB: Sure, but let me tell you, mine was a lit-
tle amateur because I had to go to churches 
at 3, 4 or 5 in the morning for Mass; wed-
dings where people didn’t want a photogra-
pher and I asked them, ‘do you want to be 
photographed?’ So that means that I had 
to hustle it.
IH: These were very hard times for you.
HB: Sure, but anyway. I tried to get a job 
in a newspaper in Glasgow and I couldn’t 
get one, they told me my work wasn’t good 
enough.
IH: According to their standards and the idea 
of good press photography at the time? 
HB: That’s right. But I knew I was better than 
what they would say. You’ve got to believe 
in yourself.
IH: So when did you first get lucky and have 
your picture published in a newspaper? 
HB: The first picture I got published was a 
picture of a deer. My father ran a zoo in Glas-
gow and there was a deer and I sent it to 
one of the Glasgow newspapers. Once I was 
coming home on the train, I had forgotten 
all about it, and the man next to me opens 
the paper and there was this picture of a 
deer.  
IH: How old were you?
HB: About 20. Then I got a job at a local 
newspaper, and that was my first job in a 
journal. That went on for a few years. I was 
trying to get a job at my hometown and I 
couldn’t. But occasionally I would go down to 
London, which was on an overnight ride in 
the train, and I would go around newspaper 

offices and this must have gone on for about 
12 times. And then once I got a call. They 
asked me if I would do a job for them. And 
that was really the beginning. They gave me 
the job of covering all of Scotland. Then even-
tually I got a prize; I came second in Press 
Photographer of the year. And that was a big 
honor. I went down to London and that was 
a whole different thing because I was cover-
ing hard news all the time. I was 27 or 28. My 
idea has always been that I can be the first in 
and last out on a story. I’ve always believed 
that if you work hard, you’re inclined to get 
lucky. And there is always a picture no matter 
how crappy the story is.
IH: Rule number 1 for a professional. It 
doesn’t matter what the light conditions are, 
nobody cares about that. You have to take 
the picture.
HB: Yes. And basically you want to stay on 
the payroll in the end of the week, you want 
to have a job and it’s very competitive.
IH: Were you still freelancing?
HB: No, I was on the staff in London.
IH: So you went to the States for the first 
time in your life covering The Beatles?
HB: First I went with The Beatles to Paris 
and that’s when I think they broke out, be-
cause that’s when we were told they were 
number 1 in America. And you could see this 
Beatlemania gathering momentum. The music 
was very good. I stayed in Paris for 10 days 
with them and then we went to New York 
and I basically didn’t come back. I stayed in 
New York. 
IH: But were you on an assignment from an 
American agency or you were still a 

Meet Scottish-born and New York based photography legend Harry Benson. For more than half a century now, he has 
been making images out of history and for publications such as LIFE Magazine, People Magazine, Vanity Fair, Time, News-
week, Vice. He was just feet away from Bobby Kennedy the night he was assassinated; in the room with Richard Nixon 
when he resigned; on maneuvres with the IRA; in Bosnia, Somalia and Berlin - when The Wall came up and down. His 
camera captured The Beatles pillow fighting while the whole world was at their feet. He photographed every American 
president from Eisenhower to Barack Obama as well as the world’s most extraordinary people - from Queen Elizabeth, 
Sir Winston Churchill and Solzhenitsin to Michael Jackson, Elizabeth Taylor and Brad Pitt. With countless exhibitions, many 
awards and several books behind his back, Harry Benson is about to celebrate his 84th birthday on a plane to Bulgaria. 

Ivo Hadjimishev talked to Harry Benson  
photographer to photographer



correspondent for the paper for which you 
worked?
HB: I was still a correspondent for the paper, 
which was good because it gave me time to 
make that transition into the American job 
market.
IH: Was the British paper for which you 
worked? 
HB: London Daily Express.
IH: And when did you switch from the British 
press to the American agencies and press?
HB: Well I didn’t want to work for an agency. 
I wanted to work for Life magazine and I did.
IH: You knew The Beatles personally because 
they had to trust you. Did you have a good 
relationship with them? You can see from the 
pictures they’re posing for you, they work for 
your camera.
HB: Normally, I try to get as close to some-
body as I can. That’s my thing. But when I am 
finished I don’t want to know them. There 
are a lot of reasons for that, like I don’t want 
them to say, ‘Harry, that picture of me in a 
bubble bath, please don’t use it.’ The Beatles 
in Paris were just a rock ‘n’roll story. But all of 
a sudden it changed into a major news story. 
They really were a phenomenon. And I was a 
news photographer.
IH: But in Paris you took another great picture 
- John Kennedy and de Gaulle.
HB: Yes, I like that one too. I like pictures that 
have movement in them. 
IH: This is a Rolleiflex picture or 35 mm?
HB: That’s a 35 mm. The Beatles pillow fight-
ing, that was Rolleiflex.
IH: Yes, I can recognize your Rolleiflex period. 
But Jack Nicholson is great too. Because he 
is a character and you had luck with all nine 
frames, it’s a very good idea to show them 
together. Andy Warhol and Bianca, this is 
something that I like very much as well.
HB: I had never done that in my life where I 
joined two pictures together. But these two 
are identical, only in one of them Andy is in 
focus and on the other one Bianca is in focus, 
and she looks very beautiful. They were next 
to each other. I just put them together. Actu-
ally it was my wife who picked it up. Originally 
we just had the one of Andy Warhol taking a 
photograph, you know.
IH: Yes, artist and character. I’d like to go 
now to another type of photography which 
you took. There are three in the selection for 

Bulgaria. President Reagan dancing, that one’s 
in a studio set.
HB: Not a studio. That one’s in the White 
House.
IH: But then you cleaned up the background?
HB: That’s right, I just brought in no-seam 
paper and put it in the room, it was called the 
Map room. They were heading to a state din-
ner and on the way they came off the White 
House elevator, they walked straight into that 
room and I had it all fixed up like a studio. 
That’s a studio type of picture, but I don’t like 
studio pictures.
IH: But this is 4x5 camera or Rolleiflex?
HB: No, it was a Hasselblad. 
IH: George Bush is posing and also Boris 
Yeltsin. Maybe you can say a few words about 
your Russian experience with him. How many 
vodkas did you have together before taking 
this picture? 
HB: Oh no, that was like three shots. I was 
in the Parliament and I had a room behind 
where Yeltsin was speaking. And one of 
Yeltsin’s secretaries said to me, ‘what are you 
doing here?’ And I said, ‘well President Yeltsin 
is going to come in here after he is finished 
talking.’ The guy said to me, ‘no way he’ll 
come in there. If you want to get a picture, 
you better stand in that corridor.’ It was only 
a narrow corridor. And I had the lights fixed 
up. I caught him passing and I just literally 
stopped him from going any further.
IH: This is an interesting way of dealing with 
presidents and dignitaries and you seem very 
good at it. The Eisenhower picture is great 
too. And the greatest pictures are of course 
the Kennedy pictures; they are very moving 
pictures for me. Tell me a little bit about that.
HB: Well, that was my job. I was covering his 
campaign. It was a pleasure to cover. 
IH: Was he ever friendly with the press and 
the people traveling with him?
HB: Very much so. I liked him. He was very 
good and all of a sudden he is dying in front 
of me. And it’s something that I’ve got to do.
IH: Maybe this was the most difficult moment 
in your press photographer’s career?
HB: Yes, but you can’t just feel numb. This is 
it. This is what you came in the business for 
and you’ve got to do it.
IH: I also had the opportunity to get close 
to IRA but in Belfast. How did this happen? 
They are very difficult to photograph. What 

was your assignment?
HB: I was doing a story on maneuvers with 
the IRA. I didn’t worry so much about being 
with the IRA, what I worried about was being 
caught by the British soldiers because they 
didn’t take prisoners; they shot them at the 
back of the head. That was my problem. 
IH: But the IRA look very relaxed in this pic-
ture.
HB: You know, they were tough guys. I like 
the picture because it takes a look at violence. 
IH: Do you normally work alone?
HB: Most of my good pictures were taken 
alone. I was alone around Kennedy. I prefer 
that, because you don’t have to worry about 
your colleague, you’re not slowed down by 
note-taking and writing things down, you 
want to go your own way and if it’s danger-
ous get out of the way.
IH: You were very lucky in your career be-
cause you photographed a lot of great people. 
These images are the icons of an era today.
HB: Thank you, that’s very nice but let me tell 
you something. I didn’t go out looking for the 
big jobs. I did any piece of crap that came up. 
I never said, ‘Oh I want to do this because I’ll 
do the big one here.’ I didn’t think like that. 
And these pictures are sixty years old, that’s 
a long time.
IH: Can you imagine being 20 again with the 
expertise that you have now?
HB: Yes, but digital would have been of help 
(laughs). But a lot of my pictures were taken 
in black and white. To me black and white was 
the photographer’s medium, it belongs to the 
photographer. Color belongs to the objects, 
to painters, but black and white will always be 
the special thing for photographers. 
IH: Do you still have a dark room somewhere 
in your home?
HB: No. I got a closet full of maybe three 
Hasselblads, two Rolleiflex, etc.
IH: One of my favorites is the twin-lens reflex 
Rolleiflex. 
HB: It’s a great camera. One of the things I 
regret is I didn’t use it often enough. I started 
to use the Hasselblad, and actually it’s a much 
better camera than the Hasselblad. 
IH: For the low speed the Rollei is more stable.
HB: Yes, and it has focus.
IH: Well, thank you for this conversation.
HB: It’s nice to talk to someone who knows 
about photography.



Bobby Fischer, Kissed by a Horse, Iceland 1972
Robert James ‘Bobby’ Fisher and his sister Joan learned to play chess from the instruc-
tions in a box purchased at the neighborhood store in Brooklyn. When Joan quickly 
loses interest, Fisher continued to play with himself and joined the best chess club in 
the country. Later he frequented the same high school as Barbara Streisand and Neil 
Young, but dropped out the earliest legally possible, because he found it a ‘waste of 
time’. He is considered by many to be the greatest chess player of all times, challeng-
ing the world title at 15, becoming the youngest candidate in history and winning a 
series of titles in the following years. By 1970 Fisher was one of the most influential 
players. In 1972 in Reykjavik he won the World Title against Boris Spassky in a match 
widely publicized as a Cold War confrontation. The rematch was played 20 years later 
in Yugolsavia, under international embargo at the time. 

Александър Солженицин във Вермонт, 1981 
Александър Исаевич Солженицин е изтъкнат руски новелист, историк и неумо-
рим критик на комунистическия тоталитаризъм. Разгласява по света за съще-
ствуването на Гулаг и на съветската система от лагери за принудителен труд 
и въпреки че това, което пише, често бива цензурирано, две от книгите му - 
Архипелаг Гулаг и Един ден на Иван Денисович, са добре познати. “За етическата 
сила, с която следва неотменимите традиции на руската литература“ през 
1970 година Солженицин получава Нобеловата награда за литература. Прогонен 
е от Съветския съюз през 1994, но се завръща в Русия след разпадането му.

Aleksander Solzhenitsyn in Vermont,1981 
Aleksander Isayevich Solzhenitsyn was an eminent 
Russian novelist, historian, and tireless critic of Com-
munist totalitarianism. He helped to raise global 
awareness of the gulag and the Soviet Union’s 
forced labor camp system. While his writings were 
often suppressed, he wrote many books, most 
notably The Gulag Archipelago and One Day in 
the Life of Ivan Denisovich, two of his best-known 
works. “For the ethical force with which he has 
pursued the indispensable traditions of Russian lit-
erature” Solzhenitsyn was awarded the Nobel Prize 
in Literature in 1970. He was expelled from the 
Soviet Union in 1974 but returned to Russia in 1994 
after the dissolution of the Soviet Union.

Боби Фишер, целувка от кон,  
Исландия, 1972
Робърт Джеймс „Боби“ Фишер  и сестра 
му Джоан се научават да играят шах от 
инструкциите на комплект, купен от 
местната бакалия в Бруклин. Когато Джоан 
бързо губи интерес, Фишер продължава сам и 
се включва в най-силния в страната шах клуб. 
По-късно посещава гимназия в Манхатън по 
същото време като Барбара Стрейзънд и Нийл 
Йънг, но се отписва при първа възможност, 
защото там се отегчава. Смятан е от мнозина 
за най-великия шахматист на всички времена. 
Още на 15-годишна възраст се кандидатира за 
световната титла като най-младия кандидат 
в историята, след което печели поредица от 
отличия, като до 1970 се превръща в един от 
най-влиятелните играчи. През 1972 в Рейкявик 
отнема световната титла на Борис Спаски 
в мач, който повсеместно се разглежда като 
част от Студената война. Реваншът се играе 
20 години по-късно в Югославия, която по това 
време е под международно ембарго.

Ку Клукс Клан майка и дете, Бофорт,  
Южна Каролина, 1966
Ku Klux Klan Mother and Child, Beaufort,  
South Carolina 1966 



Шествие на Джеймс 
Мередит за 
граждански права, 
близо до Кантон, 

Мисисипи, 1966
На 6 юни 1966 Джеймс 
Мередит започва самотно 
Шествие срещу страха 
от над 300 километра от 
Мемфис, Тенеси, до Джаксън, 

Мисисипи, в протест срещу расизма. Малко след началото на шествието той 
е прострелян. Новината кара други борци за граждански права, като Мартин  
Лутър Кинг и Стокли Кармайкъл, както и медицинския Комитет за човешки 
права да продължат протеста от името на Мередит. Хора от цялата страна 
се стичат, за да участват без оглед на расова принадлежност. Спят на земята 
или в големи палатки, хранени най-често от местните общности. Самият 
Мередит успява да се възстанови и да се присъедини към протестиращите, 
преди да стигнат Джаксън.

Civil Rights James Meredith March, near Canton, Mississippi 1966
On June 6, 1966, James Meredith started a solitary March Against Fear for 220 miles 
from Memphis, Tennessee, to Jackson, Mississippi, to protest against racism. Soon 
after starting his march he was shot and injured. When they heard the news, other 
civil rights campaigners, including  Martin Luther King, Stokely Carmichael, as well as 
the Human Rights Medical Committee decided to continue the march in Meredith’s 
name. Ordinary people both black and white came from the South and all parts of the 
country to participate. The marchers slept on the ground outside or in large tents, and 
were fed mainly by local communities. Meredith recovered and joined the marchers 
before they reached Jackson.

Д-р Мартин Лутър Кинг-младши, 
Кантон, Мисисипи, 1966
Привечер на 16 юни 1966 протестиращите 
пристигат в Грийнууд, Мисисипи, и се опитват 
да се настанят в училище за чернокожи. 
Кармайкъл е арестуван за прекрачване на пуб-
лична собственост и задържан за няколко часа, 
но след това се среща с протестиращите за 
нощно шествие. Твърди се, че точно тогава, 
ядосан, той произнася известната си реч Черна 
мощ. Когато Кинг се връща към шествието 
след тридневно отсъствие, открива, че вът-
решните деления на Движението за граждански 
права са вече публично известни и че 
девизът на неговата Конференция на южните 
християнски водачи „Свобода сега“ трябва 
да се надпреварва с този на студентската 
организация на Кармайкъл „Черна мощ“. 

Dr. Martin Luther King Jr. Canton,  
Mississippi 1966
On the early evening of Thursday, June 16, 1966 the 
marchers arrived in Greenwood, Mississippi and tried 
to set up camp at an elementary school for black 
people. Carmichael was arrested for trespassing on 
public property and held for several hours, but then 
rejoined the marchers for the night-time rally. It is 
claimed than then and there an angry Carmichael 
took the speaker’s platform and delivered his fa-
mous “Black Power” speech. King returned to Missis-
sippi after a three-day absence only to find that the 
civil rights movements’ internal divisions had gone 
public. SNCC’s “Black Power” slogan was now com-
peting with SCLC’s “Freedom Now” slogan.

Civil Rights Teargassing Canton, Mississippi 1966
In Canton, Mississippi the march was attacked and tear-gassed by the local police, who were joined by other police agencies. Several marchers 
were wounded, one severely. Human Rights Medical Committee members conducted a house-to-house search for wounded marchers while 
the nuns of the Catholic school extended their help and hospitality to the marchers. When the march stopped before entering Jackson, it 
was entertained by James Brown and other musicians. By the end of June, when the march entered Jackson, it was estimated to be 15,000 
strong. Its passage was warmly welcomed in the black neighborhoods and by some whites. However, many whites jeered and threatened the 
marchers; others simply stayed indoors.

Сълзотворен газ по 
протестиращите за 
граждански права, 
Кантон, Мисисипи, 
1966
В Кантон, Мисисипи, 
шествието е нападнато 
и обгазено от местната 
полиция, подкрепена и от 
други отряди. Няколко 

протестиращи са ранени, един от тях сериозно. Медицинският комитет 
претърсва къщите за ранени, а монахините от близкото училище им 
предлагат грижите си. Когато шествието прави последна спирка, преди да 
влезе в Джаксън, Джеймс Браун е един от многото музиканти, които забавляват 
тълпата. До края на юни, когато шествието стига до крайната си точка, то 
наброява 15 000 души и е радушно посрещано в кварталите на чернокожите, 
и не само. Някои бели обаче реагират със заплахи или просто безучастност. 
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Сенатор Робърт Ф. Кенеди, хотел Амбасадор, 
Лос Анджелис, 1968

Робърт „Боби“ Кенеди, сенатор и брат на убития Джон Ф. Кенеди, е убит в нощта на 
5 юни 1968 в хотел Амбасадор в Лос Анджелис по време на изборната кампания. След 
като спечелва първоначалните избори за номинация на демократите за президент на 
САЩ, той е прострелян и умира 26 часа по-късно. За убийството на Боби Кенеди е 
обвинен младеж от палестинско-йордански произход, който и до ден днешен излежава 
смъртна присъда. Неговите адвокати настояват, че обвинението е нагласено. Както и 
при смъртта на Джон Кенеди, не липсват конспиративни теории. Новият кандидат на 

демократите Хубърт Хъмфри в края на краищата губи от Ричард Никсън.

Senator Robert F. Kennedy, Ambassador Hotel, Los Angeles, 1968
Robert ‘Bobby’ Kennedy, US Senator and brother of the assassinated John F. Kennedy, was 
killed after midnight on June 5, 1968 in the Ambassador Hotel during the Presidential campaign. 
After winning the primary elections for the Democratic nomination for President of the United 
States, Kennedy was shot and died 26 hours later.  A young Palestinian/Jordanian immigrant 
was convicted of Kennedy’s murder and is serving a life sentence for the crime. His lawyers 
have released statements claiming evidence that he was framed. As with his brother John’s 
death, Kennedy’s assassination spawned a variety of conspiracy theories. Hubert Humphrey 
went on to win the Democratic nomination for the presidency, but ultimately lost the election 
to Richard Nixon.

Сенатор Робърт Ф. Кенеди, парадът 
на св. Патрик, Ню Йорк сити, 1968 
Senator Robert F. Kennedy, St. Patrick’s Day 
Parade, New York City 1968

Етел Кенеди, хотел Амбасадор,  
Лос Анджелис, 1968 
Ethel Kennedy, Ambassador Hotel, LA 1968

Шапка Кенеди за президент на земята, 
хотел Амбасадор, Лос Анджелис, 1968 
Kennedy for President Hat on the Floor, 
Ambassador Hotel, LA 1968

Президент Линдън Б. Джонсън 
при Статуята на свободата, 

Ню Йорк, 1965
President Lyndon B. Johnson at the 

Statue of Liberty, New York 1965 

Жаклин Кенеди, Лондон, Англия, 1962
Jacqueline Kennedy, London,  
England 1962 



Бийтълс се срещат с Мoхамeд Али, 1964
Али и Бийтълс, фитнесът на Пета улица, Маями, 
1964 
През февруари 1964 Бийтълс кацат в Маями 
и разпалват бийтълсманията на път за 
участието си в шоуто на Ед Съливан. 
Междувременно в евтина фитнес зала новакът 
Касиус Клей тренира за битка за световната 
титла с шампиона Сони Листън. Спецовете 
казват, че Клей няма шанс. Хари Бенсън урежда 
Бийтълс да посетят Клей в залата. Бийтълс 
тържествуват в телевизията. Клей изумява 
всички, като побеждава Листън. Изведнъж 
и Бийтълс, и Клей се оказват на ръба на нов 
вид слава – те са млади, прями и способни 
да уловят общото въображение. Джон Уилсън 
разказва иззад кулисите на тази уникална среща 
със спомените на трима очевидци: фотографа 
Хари Бенсън, който пътува с Бийтълс, писателя 
Робърт Липсайт, който пише репортаж за 
двубоя като млад репортер за Ню Йорк Таймс, 
и доктора на ринга Фърди Пачеко. 

Ali and the Beatles, 5th Street Gym, Miami 1964  
In February 1964 The Beattles landed in Miami, sparking the Beattlemania on their way 
to the Ed Sullivan Show. Meanwhile in a low-rent Miami gym, the underdog Cassius 
Clay trains to fight reigning champion Sonny Liston for the world title. The pundits say 
Clay hasn’t a hope. Harry Benson arranges for The Beattles to visit Clay at the gym. 
The Beatles triumph on TV. Clay amazes all the boxing writers by defeating Liston. 
They suddenly both find themselves on the cusp of a new kind of stardom - they’re 
young, outspoken and able to capture the global imagination. John Wilson reports on 
the background to this unique encounter, with the memories of three people who 
were there at the time: photographer Harry Benson, who was travelling with the 
Beatles, writer Robert Lipsyte, who was covering the fight for the NYTimes as a rookie 
reporter, and fight doctor Ferdie Pacheco. All witnessed the moment when Cassius 
met The Beatles. 

Бийтълс - бой с възглавници,  
хотел Джордж V, Париж, 1964
The Beatles Pillow Fight Times Nine,  

George V Hotel, Paris 1964  

Джеймс Браун, Аугуста, Джорджия, 1979
James Brown,  Augusta GA. 1979 



Анди Уорхол и Бианка Джагър, The Factory,  
Ню Йорк, 1977
Родената в Никарагуа Бианка Джагър е едновременно бивша 
актриса, любим на Уорхол модел и  основател и председател 
на фондация за защита на човешките права. Днес служи в 
Съвета на Европа като посланик на добра воля, както и в 
редица организации, като през последните 30 години активно 
се изказва по въпроси като геноцида, войните в Ирак и 
Афганистан, престъпленията срещу човечеството и бъдещите 
поколения, промените в климата, устойчивата енергия и други. 
Тя е и бивша съпруга на вокалиста на Ролинг Стоунс Мик Джагър.
Бианка и Мик се запознават след концерт на групата в Париж 
през 1970. През 1971 се ражда единственото им дете Джейд, 
след което през май 1978 Бианка подава документи за развод 
заради изневярата на Мик с моделката Джери Хол. „Бракът 
ми приключи на сватбения ден“, казва тя. През 70-те и 80-
те Бианка Джагър добива още славата на пътешественичка и 
приятна компания, както и близка приятелка на Уорхол. 

Andy Warhol & Bianca Jagger, The Factory, NY 1977
Nicaragua-born Bianca Jagger is at the same time a former actress, 
Warhol’s favorite beauty and the founder and chair of a human rights 
foundation. At presents she serves as a Good Will Ambassador at the 
Council of Europe along with participating in other NGOs and for the 
past 30 years she has actively spoken on topics such as genocide, the 
wars in Iraq and Afganistan, crimes against humanity and the future 
generation, climate change, sustainable energy and other. She was 
also married to Rolling Stones’ lead singer, Mick Jagger. Bianca and 
Mick met after the band’s show in Paris in 1970. Their only daughter, 
Jade, was born in 1971 and in 1978 Bianca filed for divorce because of 
Mick’s affair with model Jerry Hall. “My marriage ended on my wed-
ding day,” she said. In the ’70 and ’80 Bianca Jagger is also known 
as a jet-setter and a party-goer as well as a close friend to Warhol. 

Девет портрета на Джак Никълсън, Монтана, 1976
Jack Nicholson Nine Portraits,  Montana 1976

Франк и Мия, бал в черно и бяло на Труман Капоти,  
Ню Йорк, 1966
Frank & Mia, Truman Capote Black & White Ball, NY 1966



Президент Джон 
Ф. Кенеди и 
президент Шарл де 
Гол, Париж, 1961
Джон Ф. Кенеди и 
Жаклин Кенеди започват 
европейското си 
посещение в Париж. 
Европа е заинтригувана 
от новия президент и 
тогава, както и сега, е 
очарована от Първата 
дама. На президента 
Кенеди обаче предстои 
да посрещне две 

предизвикателства: Куба и Берлин, и двете непосредствени последствия от 
Студената война. Днес светът е различен. Но предизвикателствата са все така 
жестоки. Президентът Кенеди започва посещението си в Париж с думите: “Идвам 
не само заради миналите, а заради бъдещите връзки в защита на Запада.” На 
вечеря в Елисейския дворец завършва с думите: “Американските сили ще останат 
в Европа, докато се налага. Готови да посрещнат всяка заплаха с необходимия 
ответен удар.” Всичко цели най-важния за Де Гол въпрос – да устои на руския 
натиск върху Берлин със западна мощ. Неофициално Кенеди е подкрепил Де Гол. И 
затова е добре дошъл тук, се казва по NBC News. 

President Richard M. Nixon at The Knesset, Israel 1974
Nixon was the first American President to officially visit Israel. Some say this was a Swan 
Song after his administration’s diplomatic involvement in the Yom Kippur War in 1973. In 
Israel Nixon and the First Lady were greeted by President Katzir and Prime Minister Rabin. 
He then visited Golda Meir, Israel’s, former prime minister. After a ceremony at the Yad 
Vashem memorial, Nixon went to the Knesset and met the Israeli cabinet.
Arriving in Tel Aviv Nixon declared: “ During the period that I have served as President 
of the United States, we have been through some difficult times together, and I can only 
say that the friendship that we have for this nation, the respect and the admiration we 
have for the people of this nation, their courage, their tenacity, their firmness in the face 
of very great odds, is one that makes us proud to stand with Israel, as we have in the 
past in times of trouble, and now to work with Israel in a better time, a time that we 
trust will be a time of peace.”

President John F Kennedy & Presi-
dent Charles DeGaulle, Paris 1961
John F. Kennedy  and Jacqueline Kennedy be-
gan their European visit in Paris. Europe was in-
trigued by the new President and, then as now, 
was charmed by the first Lady. The only differ-
ence was, Kennedy was about to face two of 
the biggest challenges of his Presidency: Cuba 
and Berlin, all direct results of the Cold War. 
Today the world is different. But the challenges 
are just as severe. President Kennedy landed 
in Paris saying: “I come not merely because 
of the past, but because of future associations 
in defense of the West.” He ended his day 
by telling an Elysee Palace dinner “American 
forces will remain in Europe as long as they 
are required. Ready to meet any threat with 
whatever response is needed”. “All this was 
aimed at the question uppermost in President 
DeGaulle’s mind - resisting Soviet pressures 
on Berlin with the utmost Western strength. 
Privately, President Kennedy has given this as-
surance to DeGaulle. For this reason, he’s very 
welcome here.” comment NBC News.

Никсън говори пред Кнесетa, 
Израел, 1974
Никсън е първият американски президент, 
официално посетил Израел. Според някои 
това е неговата лебедова песен след 
блестящата дипломатическа намеса на 
САЩ във войната от Йом Кипур през 
1973. В Израел Никсън и Първата дама 
са посрещнати от президента Кацир и 
премиера Рабин. По-късно Никсън посещава 
дома на Голда Меир, бивш премиер на 
Израел, заедно с държавния секретар 
Кисинджър и Рабин. След церемония на 
мемориала Яд ва-Шем Никсън отива в 
Кнесетa и се среща с израелския кабинет. 
Още с пристигането си в Тел Авив Никсън 
казва: “Докато служех като президент на 
САЩ, преминахме трудни времена заедно 
и мога само да кажа, че приятелството, 
което храним към тази нация, възторгът, 
с който гледаме на хората, тяхната 
смелост, решителността им, твърдостта 
им в лицето на големи рискове ни кара 
гордо да застанем до Израел. Както и в 
минали беди, така и сега да работим с 
Израел в по-добро време; време, което, 
вярваме, ще е мирно.” 



Сомалийски бежански лагер с 

д-р Авери, 1981
Огаденската война 1977 – 1978 изпраща 
потоци бежанци, главно от Източна 
Етиопия в Сомалия. Повечето са етнически 
сомалийци. В обръщение към ООН през 
1979 сомалийското правителство цитира 
приблизително 310 000 бежанци в лагери. 
До 1981 Могадишу изчислява приблизително 
1,3 млн. бежанци в лагери и още 700 - 800  
хил. извън тях, живеещи като номади. 
Сомалийското правителство чака помощ 
от ООН над 6 месеца. Международните 
агенции преброяват 450 - 620 хил. 
бежанци в лагери, без да изчисляват тези 
извън тях. Една от най-бедните страни, 
Сомалия внася храна и няма транспортна 
и здравна инфраструктура. Достъпът 
до бежанците е труден. Международни 
епидемиолози докладват, че “основният 
проблем, засягащ децата бежанци, 
е недохранването с протеини”. Към 
високата детска смъртност се добавят 
епидемии поради ниското качество на 
хигиената на водата. Сомалия се нуждае 
от международна помощ... Впоследствие 
много сомалийски бежанци емигрират в 
Европа. 

Somalian Refuge Camp with Dr. Avery, 1981
The 1977-78 Ogden war sent a massive influx of refugees, mainly from Ethiopia to Somalia. 
Most of them were ethnic Somalis. In an appeal to the UN in 1979, the Somali government 
estimated 310 000 refugees in camps. By 1981 Mogadishu estimated 1.3 mln refugees in 
camps and another 700 000 - 800 000 outside, in squats. The Somali government waited 
for help for over 6 months. The international agencies counted 450 000 - 620 000 refugees 
in camps, ignoring those outside. One of the poorest countries, Somalia imported food 
and had no transport or health infrastructure. Access to the camps was difficult. Interna-
tional epidemologists reported that the“major problem affecting the refugee children was 
protein energy malnutrition.” Added to high child mortality came epidemics due to poor 
water hygiene quality. Somalia needed international aid… As a consequence many Somalis 
emigrated to Europe.

Уотски бунт Бог е Любов, Лос Анджелис, 1966
Уотският бунт (или Уотско въстание) е расов бунт, състоял се в квартала Уотс в 
Лос Анджелис между 11 и 17 август 1965. Шестдневният бунт завършва с 34 мъртви, 
1032 ранени, 3438 арестувани и над $40 милиона в имуществени щети. Това е най-
разрушителният бунт в историята на града преди бунтовете в Лос Анджелис 
през 1992. 

Watts Riots God is Love, LA 1966 
The Watts Riots (or Watts Rebellion) was 
a race riot which took place in the Watts 
neighborhood of Los Angeles from August 11 
to 17, 1965. The six-day unrest resulted in 34 
deaths, 1,032 injuries, 3,438 arrests, and over 
$40 million in property damage. It was the 
most severe riot in the city’s history until the 
Los Angeles riots of 1992.

ИРА на учение, Ирландия, 1985
IRA on Maneuvers, Ireland 1985  



Президент Джордж У. Буш,  
Остин, Тексас, 2000
President George W. Bush,  
Austin Texas 2000 

Президент Борис Елцин, 
Москва, 1993
President Boris Yeltsin, 
Moscow 1993  

Президент Джордж Х. У. Буш в колата му, 
Вашингтон, Окръг Колумбия, 1986 
President George H.W. Bush in his car,  
Washington, DC 1986 

Президент Барак Обама в Белия дом,  
Вашингтон, Окръг Колумбия, 2009
President Barack H. Obama at the White House, 
Washington DC 2009

Президентът и госпожа Рейгън 
танцуват, Белият дом, 1985
President and Mrs. Ronald Reagan  
Dancing, The White House 1985

Ейми Уайнхаус,  
Лондон, 2007
Amy Winehouse,  
London 2007 

Кейт Мос, зад кулисите, Париж, 1993
Kate Moss, Backstage, Paris 1993

Роман Полански,  
Сейшелски острови, 1976
Roman Polanski,  
The Seychelles Islands 1976 

Майкъл Джексън в дома си в Невърленд, 
Калифорния, 1997
Michael Jackson at home at Neverland, California 1997



Портрет на президент Дуайт Айзенхауър, 
Палм Спрингс, Калифорния, 1965
President Dwight D. Eisenhower Portrait,  
Palm Springs, CA. 1965

Портрет на президент Джерард Форд 
на борда на Air Force, 1974
President Gerald Ford Portrait aboard Air Force 
One on the way 1974

Доли Партън, Нашвил, 1976
Dolly Parton, Nashville 1976

Хари Бенсън, портрет, Джиджи Бенсън, 
2011
Harry Benson portrait by Gigi Benson 2011
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Президент Джеймс Ърл Картър в  
Овалния офис, Белият дом, 1979 
President James E.Carter in The Oval Office,  
The White House 1979 

Президентът и госпожа Клинтън, 
Целувката на семейство Клинтън,  
Литъл Рок, Арканзас, 1992
President and Mrs. William J. Clinton, The 
Clinton’s Kiss, Little Rock Arkansas 1992 




