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Привет, Бен Ритър! В България познаваме твоята 
работа от списание Vice. Oще помним жестоката 
сесия с възбудените пичове в костюми. Или с 
мацките, наметнали на разсъмване джинсовите 
ризи на любимия си. Как обаче ти самият би 
описал стила си?
Преди няколко години водех кореспонденция със Стоя 
(полусръбкиня, актриса и бивше гадже на Мерлин Менсън 
- бел. ред.), опитвайки се да организирам комерсиална 
фешън сесия с нея. Тогава тя каза, че моите снимки 
приличали на „поп музика с чудати нотки”. Много е 
досетлива. Мисля, че добре го закова.

Коя беше първата ти значима фотография в 
живота? Имаш ли спомени кога и къде се случи 
това?
Беше много вълнуващо, че успях да привлека вниманието 

на MTV още на 24 години, и това много помогна на 
кариерата ми. Когато още вторият ми ангажимент 
беше да снимам Бек, помня, че бях ужасно нервен, но и 
много развълнуван от тази огромна възможност. Може 
да се каже, че мина добре, защото продължих да работя 
с телевизията още няколко години. Да правиш студийни 
портрети на такива иконични музиканти на млади 
години беше страхотен начин да накарам хората да се 
спрат и погледнат работата ми, и това ми отвори 
вратите и за други ангажименти.

Бек е наистина значима фигура в съвременната 
музика. Аз бих се чувствал като джудже, стъпило 
на раменете на гигант. При теб как беше? 
Всъщност беше доста бърза сесия, както с всички 
знаменитости от такъв калибър. Бях напрегнат в 
началото и чак после си дадох сметка, че съм можел 

РИТЪРИЧНИ ВЪПРОСИ
Разговор с Борислав Банев

Бенджъмин Ритър е роден през 1981 г. в Ню Йорк. Завършва висшето училище към Музея 
за изящни изкуства в Бостън. Започва да снима като тийнейджър, първоначално пънк 
концерти, а скоро и за титана MTV. Такова е и творчеството му - разпънато между 
красивия грим и коса на дневните фешън сесии и дивите нощи в Ню Йорк с приятели. 
Ритър никога не се разделя с изразителния си, алтернативен стил, дори когато снима за 
марки на лукса. „Обичам красиви хора, които правят грозни неща. В това има особено 
интересна за мен естетика”, казва Бен. 
Днес Бен Ритър живее в Бруклин, Ню Йорк, и снима за медийни гиганти като New Yorker, 
Vogue, Rolling Stone, Vice. Освен това в портфолиото му има и глобални брандове като 
Diesel, Nike, G-Shock, Guitar Hero, Estѓe Louder.
Бен Ритър търси уникални състояния и моменти, които могат да се уловят сега и никога. 
Освен изящни, ефектни и забележителни комерсиални визии Ритър създава портрети на 
поп легенди като Фърги, Дъфи, Джон Леджънд, Къртни Лав, Хлое Севини. 
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да направя нещо по-различно. Иначе сесията мина 
гладко - 20 минути, през които най-вече местех 
светкавицата. В един момент Бек се пошегува, че много 
мрази фотографите да използват ринг светкавица. 
А следващата ми стъпка беше точно такава! Но 
добре че все пак беше приятелски настроен и ми 
позволи да го щракна няколко пъти с нея. Обяснявам: 
ринг светкавицата е много ярка и заслепяваща. Блясва 
директно срещу модела и след това известно време 
виждаш петна. Доста неприятно.

Коя е най-голямата грешка, която фотографите 
обикновено правят? Каква е твоята? В какво би 
искал да си по-добър?
Винаги когато се опитваш да си твърде изкусен с 
осветлението или пък прекаляваш с концепциите.
Придържай се към простите неща!
Това съм научил след години експерименти. Когато си 
твърде притеснен за светлината или следваш някаква 
шантава концепция, всичко става прекалено обработено 
и твърде нагласено, а резултатът е, че имаш по-малко 
добри кадри след това. Остави нещата просто да се 
случват, осветявай по начин, който познаваш и обичаш, 
и тогава ще извадиш най-добрите резултати. Това дава 
и на модела, и на фотографа повече свобода - да се 
движи и да отваря много повече възможности.

Звучи толкова нормално, че това наистина 
трябва да е разковничето на добрата снимка. 
Питал ли си някога за съвет свои колеги?
Преди 10 години присъствах на откриването на изложба 
на Сали Ман (американска фотографка, популярна най-вече 
с черно-белите си снимки - бел. ред.), запознаха ни и аз 
й се представих като млад фотограф. Сигурно съм се 
разприказвал малко повече, но помня, че в един момент 
я попитах „кой е най-важният съвет, който би дала на 
млад фотограф“. Тя ме погледна и каза – “просто не 
спирай да снимаш”, и отиде да говори с някой много по-
важен. Помня, че тогава това не ме вдъхнови особено, 
но, действително, какво друго можеш да кажеш?
Това наистина е най-важният и единствен съвет. 
Научаваш всичко, което трябва да знаеш за 

фотографията, като го правиш маниакално и като 
гледаш работата на много други преди теб. Опитваш 
се да четеш тяхната работа и да си обясниш защо 
тя е по-добра от твоята. И не спираш да го правиш - 
отново и отново, и отново.

Фотографът, който те е вдъхновил най-много?
Волфган Тилманс!

Разглеждайки снимките ти, се опитвах да доловя 
нещата, които истински те вдъхновяват, за 
да хванеш фотоапарата - музиката, филмите, 
книгите. Би ли отговорил на такъв интимен 
въпрос?
В гимназията дойде една студентка в часа по изкуство, 
за да ни преподава фотография за един месец. Един ден 
ми сподели, че вероятно ще се занимава с музикална 
фотография или нещо подобно. Не се бях сещал, че има и 
такава опция. Странно е колко ме впечатли това. Седем 
години по-късно тя вече работеше като фоторедактор 
и ме нае да снимам един известен рапър за XXL Magazine.
По същото време в гимназията в часа по изкуство ни 
заведоха в Бруклинския музей, за да видим спорната по 
онова време обща изложба, наречена Sensations. Един от 
фотографите се казваше Ричард Билинхам. Гигантските 
му 35 мм снимки на неговото проблемно, но любящо 
семейство, ми отвориха очите за най-красивото и 
автентично разказване на история, която бях виждал. 
Това окончателно преобърна живота ми.
Като тийнейджър отидох на пънк концерт с местни 
групи в Ню Джърси и тогава направих първите си 
опити да снимам банди и приятели. За мен музиката 
винаги е вървяла ръка за ръка с фотографията. Много 
от легендарните музиканти са интересни, безстрашни 
образи, пълни с енергия и съответно много подходящи 
модели. Обичах музикалните списания и си закачах всички 
снимки на стената. Любовната ми афера с музиката 
поутихна, защото развих интереси в друга посока. 
Моето обяснение е, че съвременната музика загуби 
много от чара си. Едно време всичко, което имахме, бяха 
плакатите и изрезките от Rolling Stone и възможността 
да си луд по MTV. Сега всичко е толкова достъпно, няма 
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нови рок звезди, всички са просто сменящи се образи на 
нови привлекателни хора, които работят с лаптоп и 
сменят постоянно прическите си. 

Каква е фотографската ти мечта?
Да мога да продължавам да върша тази работа цял 
живот и да й се наслаждавам. Много бих се радвал 
един ден да постигна голям успех и да гледам назад на 
всичко със същото чувство, както когато започвах - 
амбициозен, но гладен за знания. Има дни, в които не съм 
сигурен, че от това може да се живее, а има и такива, в 
които не мога да се сетя за друга работа, с която бих 
се заел или би ме вълнувала дотолкова, че да я работя 
или да влагам усилие.

Коя снимка все още не си заснел?
Кейт Мос, докато яде пица в спалнята ми, Обама, гол 
до кръста върху лъв, първата фешън сесия на планетата 
Марс, селфи на Великата китайска стена, Кърт Кобейн 
през 1992, завършването на моите племенници, 
рождените дни на бабите и дядовците ми, ставайки на 
150 години, Йети.

Интересни идеи! Коя всъщност е най-забавната 
ти сесия до момента?
Мисля, че снимките, които правех на приятелите си, 
когато всички бяхме по-млади и се вихрехме из Ню Йорк. 
Това са най-лудите и най-забавни моменти, които съм 
улавял през кариерата си. Някои от моите приятели 
вероятно вече няма да ми говорят, ако им покажа по-
дивите снимки, ха-ха.
Наскоро заснех всичките истории за новия брой на 
списание Jacques. Ще спомена само, че снимките са много 
красиви и изискани, но са определено само за възрастни!
Онази фотосесия за списание Vice, която споменаваш 
- мъжки модели в костюми с ерекция под панталоните - 
това май разсмя най-много хора. 

Наскоро разгледах новия Jacques и го намирам 
за доста секси. Кое обаче е най-влудяващото, 
сексапилно нещо, което някога си виждал с очите 
си?

Ха-ха, този въпрос е капан! Всички жени са еднакво 
красиви.

Добре де, ето по друг начин - кое е било най-
приятното ти задание за медия и защо?
Обичам дните, в които снимам творчески портрети 
и комерсиална фотография в студио, където мога да 
управлявам всичко. Обичам тези неща: камера, светлина 
и лице - това ме кара да се чувствам удовлетворен. 
Особено приятно е да работиш с клиент, който държи 
на високото качество на образа - печатен или онлайн. 
Това мога да го правя всеки ден.
Освен това обичам и големите, свръхскъпи продукции 
на открито, макар да са твърде трудоемки и да 
изискват толкова много планиране, че се правят само 
от време на време. Стресиращо е дори само да следиш 
прогнозата за времето, която те кара да променяш 
плановете си в последната минута.

Какъв е ключът към това да станеш любимия 
фотограф на някоя известна медия?
Не знам за точно „любим“, но това, заради което ми 
се обаждат, е моята отзивчивост, добронамереност 
и пълното ми бойно фотографско снаряжение. Не са за 
пренебрегване и умения като да предоставяш снимките 
бързо, да умееш да ги обработваш и да си играеш 
със светлината. Това са нещата, с които основно си 
изкарвам хляба. Ако си добър, клиентите ще ти се 
обадят отново. Поддържането на тази връзка е част 
от работата, както във всяка друга. Аз всъщност съм 
„на щат“ при няколко марки, въпреки че никога не съм 
подписвал документи и никъде нямам работно бюро. 
Клиентът ми получава постоянно качество и знае какви 
резултати да очаква. На мен това ми дава известна 
стабилност, така че ценя тези уговорки. Добър начин 
да се поддържа стабилна кариера е да бъдеш познат 
и редовно наеман за определен жанр, независимо дали 
говорим за реклами, мода, натюрморт, документални 
кадри, храни или каквото и да било.

В този случай - кой е най-големият ти страх 
като фотограф? Има ли нещо, от което 
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параноясваш неистово? Чувал съм, че всеки 
фотограф има.

Имам два. Единият е, че телефонът никога повече няма 
да звънне за ангажимент. А другият е да си тръгна 
от фотосесия и всичките файлове или ленти да се 
прецакат. Побъркан съм да правя копия на файловете. 
Имам поне по три от всичко, което съм снимал, на 
различни харддискове, които държа в различни стаи, във 
водоустойчиви и огнеупорни сейфове и понякога още ми 
се струва, че и това не е достатъчно. Случвало ми се е 
апарат да ме предаде, без да знам, по време на снимки и 
имах късмета, че вече имах добри кадри на други ленти, 
та не изгубих всичко. 

Ако имаш 30 секунди да се приготвиш за снимки 
и можеш да вземеш един апарат и обектив, кои 
ще бъдат те? 
Ако предположим, че става дума за комерсиална 
портретна или модна сесия, мисля, че 5D Mark 3 на Canon 
с 85 мм обектив ще свърши работа.

Как успяваш да поддържаш тонус на снимките, 
особено когато става дума за дълга и 
отегчителна фотосесия?
С непрекъснато слушане на позитивен рап или арендби 
от 90-те! Важното е да запазиш свежа атмосфера, така 
че всички да я попият. Ако започнеш с някакви депресии, 
всичко ще се разпадне. Помня, че фотографът трябва 
да води и да държи всички заредени за работата дори и 
ако денят продължава твърде дълго.

Каква е тайната на това да хванеш перфектния 
момент? Как знаеш кога да натиснеш спусъка и 
да снимаш?
Имах един редактор, който винаги ми повтаряше 
“направи го като графика, направи го красиво... и не го 
прецаквай, по дяволите”. Чувам го в главата си всеки 
път, когато снимам.
Ако вече знаеш какво търсиш, обикновено можеш да го 
намериш.

Какво впечатление се надяваш да оставиш у 
другите, които гледат снимките ти?
Просто се надявам да им е забавно, като ги гледат.

Направи ли вече снимката, с която ще останеш 
в историята?
Надявам се още не. Ще имам окончателен отговор на 
този въпрос в последния ми ден на Земята.

По какви проекти работиш в момента?
В момента съм между няколко големи. Доскоро се 
занимавах с рекламната кампания и книга за Bobbi Brown 
Cosmetics. Участвах и в завръщането на списание Jacques. 
Иначе - обичайната модна фотография, портретни 
снимки за списания и реклами, за да се допълни 
картината. Например два дни тази седмица снимам 
рекламна кампания за Adidas, която ще бъде показана 
ексклузивно и само на известен сайт, с който си 
сътрудничат - Refinery 29.
Мисля обаче, че прекарвам повече време на бюрото 
си, отколкото бих искал да си призная. Редактирането, 
ретуширането, изготвянето на документи са голяма 
част от работата. (Факт, Бен отговаря на мейли 
почти мигновено - бел. ред.) Понеже имам уникални 
работни взаимоотношения с някои от редовните ми 
клиенти, мога да разчитам на тях за работа, а те 
могат да разчитат на високо качество. Невинаги става 
дума за голям или луд артистичен проект, понякога е 
просто обикновен бизнес, но аз приветствам това. 
Наистина обичам да разтеглям личните си проекти във 
времето, така че да не изгърмя. Най-добре е човек да ги 
приема с обновена енергия и вдъхновение.

Какво е следващото нещо?
Този въпрос винаги е труден. Надявам се, че пред мен 
ще се откриват все по-добри нови възможности. 
Понякога само един имейл или телефонен разговор 
могат да променят всичко. Ето, в един момент си 
потънал в рутината и в следващия получаваш имейл от 
Фондация Мусиз с покана за самостоятелна изложба в 
София. Това не можеш да го планираш, но винаги е добре 
дошло!
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Hello Ben Ritter! In Bulgaria we know your work from 
Vice Magazine. We still remember that awesome shoot 
with aroused guys in suits. Or the chicks that have 
pulled on their boyfriends’ denim shirts at dawn. But 
how would you personally describe your style?
A few years ago I was emailing with Stoya (ed.note: half-
Serbian actress and ex-girlfriend of Marilyn Manson), trying 
to set up a mainstream fashion shoot with her. She said my 
photos “look like pop music with quirky notes everywhere.” 
She’s very clever. I think she nailed it.

What was the first significant photo in your career? 
Do you remember when and where it happened?
Getting the attention of MTV back when I was 24 years old 
was very exciting and a big boost for my career at the time. 
When they asked me to shoot Beck on my second job for 

them I was so nervous, but I was also excited for such a big 
opportunity. You could say it went well, because they kept me 
around for a few years. To have studio portraits of such iconic 
musicians at a young age was a great way to get people to 
stop and look at my work and opened up the possibility to 
be hired for other jobs. 

Beck is a really significant figure in contemporary 
music. I would feel like a dwarf standing on the 
shoulders of giants. How was that for you?
It was actually a pretty quick shoot, as many of these types 
of celebrity shoots are. I was nervous before and there were 
things I realized I could have done differently afterward, but 
during the 20 minute shoot it was pretty straightforward, 
mostly moving lights around. He mentioned he was very 
happy I was not using a ring flash, but that’s exactly what I 

RITTERICAL QUESTIONS
A conversation with Borislav Banev

Benjamin Ritter is born in 1981 in New York. Ben graduated from the School of the Museum of 
Fine Arts in Boston. He began shooting as a teenager, punk concerts at first and soon after for 
the giant MTV. Such is his work – bridging between the meticulous productions of the daytime 
fashion shoots and the wild nights with friends in New York.
Ritter never parts with his expressive, alternative style, even when shooting for top-notch brands.”I 
like to take pictures of beautiful people doing ugly things. I find the aesthetics of it quite interest-
ing,” says Ben.
These days Ben lives in Brooklyn, NYC and shoots for media giants like The New Yorker, Vogue, 
Rolling Stone, Vice. Add to his portfolio global brands such as Diesel, Nike, G-Shock, Guitar Hero, 
Estѓe Lauder.
Ben is on the lookout for unique moments that represent what is going on now but will last 
forever. Apart from exquisite, punchy and spectacular commercial imagery Ritter creates portraits 
of pop legends like Fergie, Duffy, John Legend, Courtney Love and Chloe Sevigny. 
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was about to do! It’s a good thing he was very friendly and 
let me take a couple of shots with it anyway. To explain, a 
ring flash is very bright with a distinct look. It shoots direct 
light at a subject and you see spots for a while after. It is 
quite unpleasant.  

What’s the biggest mistake photographers usually 
make? What’s yours? What would you want to be 
better at? 
For me it was always trying to be too tricky with lighting or 
concepts. Keep it simple! This is what I have learned after 
years and years of experimenting. When you stress too much 
about lighting or quirky concepts everything becomes too 
processed looking and forced and you end up having less 
usable images. Just let things sort of happen and light in the 
ways you know and love and you’ll find the results to be 
best.  It gives both the subject and the photographer greater 
freedom to move and opens up many more possibilities. 

It sounds so intuitive, it really must be the key to a 
good picture. Have you ever asked your colleagues for 
advice?
Ten years ago I attended a Sally Mann show opening (ed.
note: an American photographer, mostly known for her black 
and white pictures) and I was introduced to her as a young 
photographer. I probably got in as many words as I could, but 
I remember asking her at some point, “what’s the best piece 
of advice you can give a young photographer?” She looked 
at me and said, “just keep shooting” and then went on to 
talk to someone much more important. At the time I was not 
so inspired but really, what else can you say?  It is truly the 
only advice. You learn everything you need to know about 
photography by doing it obsessively and looking at a lot of 
people’s work. You try to figure out why their work looks 
better than yours. Then you start over on the next shoot and 
do that again and again and again.

The photographer that has inspired you the most?
Wolfgang Tillmans!

Looking at your pictures I was trying to capture the 

things that inspire you the most to reach for the cam-
era -- music, movies, books. Would you answer such a 
personal question?
In high school we had a college student come and teach pho-
to in my art class for a month and she told me that one day 
she would probably be a music photographer or something 
along those lines. She really opened my eyes to the possibility.  
It is funny how much that stuck with me.  Seven years later in 
NY she was working as a photo editor and hired me to shoot 
a famous rapper for XXL magazine. 
Around the same time in high school my art history class 
went on a field trip to the Brooklyn Museum to see what at 
the time was considered a controversial group show called 
“Sensations.” One photographer featured in the show was 
named Richard Billingham. His oversized 35mm prints of his 
dysfunctional but loving family opened my eyes to the most 
beautiful and authentic story telling I have ever seen.  That 
sealed the deal for me. 
When I was a teenager I went to local punk shows in NJ and 
those were the early days for me, shooting bands and friends.  
Music has always been something that has gone hand in 
hand with photography for me. A lot of legendary musicians 
are interesting fearless characters with lots of energy and 
thus make for great subjects; I used to love music magazines 
and would tack all of the pictures to my wall. My love affair 
with music has subsided as my interests have evolved into 
other areas I also think it is because a lot of the mystery has 
been removed from music in our modern times. All we used 
to have were the posters and the quotes in Rolling Stone 
and the little snippets of interviews that you could covet and 
obsess over on MTV. Now everything is so accessible, there 
are no new rock stars, there is just a revolving door of new 
attractive young people with laptops and haircuts. 

What is your photo dream?
My photo dream is that I can continue to do this kind of 
work for my whole life and enjoy it. I would love to one day 
have a lot of success and be able to look back and feel the 
same about everything as when I was starting out, ambitious, 
and knew very little. Some days I’m not so sure it is sustain-
able and then others I can’t think of any other job I would 
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want to have or would care enough about to work hard at.
Whose photo would you still like to take?
Kate Moss eating pizza in my bedroom, Obama shirtless 
on a lion, first fashion shoot on planet Mars, a selfie of me 
at the Great Wall of China, Kurt Cobain in 1992, my niece 
and nephew’s college graduation, my Grandparent’s 150th 
birthday’s, Bigfoot.

Interesting ideas! Which is the friskiest photo session 
you have ever done? 
I think the photos I used to take of my friends when we 
were all younger and running wild in NYC will account for 
the wildest and funniest captured moments in my collection. 
Some of my friends would probably never talk to me again 
if I ever showed some of the more over the top moments, 
haha.
Recently I shot all of the stories in the current issue of 
Jacques magazine. Let’s just say it is very beautiful and taste-
ful work, but it is definitely for adults only!
That shoot for Vice you mentioned - the aroused male 
models in suits - that probably got the most laughs.

I recently flipped through the new Jacques and I find 
it quite sexy. What or who is the most alluring, sexi-
est thing you have ever seen? 
Haha, this is a trap! All women are equally beautiful. 

Great answer. Alright, what is the most enjoyable 
commission you’ve had from a media and why?
My favorite typical days are creative portrait and beauty 
shoots in a studio where I can control everything. I like cam-
eras, lights and faces so I always find this type of work to be 
very satisfying. It is particularly nice when you are working 
with a client where you know the images are going to be 
highly visible in print or online too. I could do this every 
day. I also love big outdoor productions with over the top 
styling and locations, but these shoots are so labor-intensive 
and take so much planning that I can only do them once 
in a while. Even watching the weather report leading up to 
the shoot can be stressful, all of your plans can change last 

minute because of things you cannot control.

What’s the key to being a favorite photographer for 
a popular media?
I don’t know about “favorite” but, what keeps me working, 
is that I am available, friendly and come prepared. Deliver-
ing images quickly, offering to do my own retouching and 
knowing how to light for beauty and fashion are things that 
i have going for me and am hired for over other people. 
Those areas are where I make the brunt of my living cur-
rently. If you do a good job when you have opportunities 
clients will continue to call. Maintaining that relationship is 
part of the job, like any other job. I actually am considered 
“in house” at a few brands, yet have never signed any 
paperwork and don’t have a desk anywhere. The client 
gets consistency and knows what results to expect. For me 
it offers some stability so I value these types of arrange-
ments. A good way to continue a sustainable career is to be 
known and regularly hired for specializing in a specific genre, 
whether it be beauty, fashion, still life, documentary, food or 
whatever you can think of.  

In that case, what’s your biggest fear as a photog-
rapher? Is there something you get paranoid about? 
I’ve heard every photographer does.
I have two great fears. One is the phone never ringing 
again. The other is leaving a shoot and somehow having 
all of my data or film get destroyed. I am obsessed with 
backing up files. I have at least 3 copies of everything on 3 
different drives that I keep in separate rooms and a flood 
and fireproof safe and I sometimes still feel like that is 
not even enough.  I have had film cameras fail on shoots 
without knowing and was lucky to have enough good shots 
on other rolls to not lose everything. 

You have 30 seconds to leave for a shoot and can 
only bring one camera and lens — what would that 
be?
Assuming it is a portrait and fashion gig I think Canon’s 
5DMark3 with an 85 mm lens will get the job done.
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How do you manage to keep up a good vibe while 
shooting, especially if it’s a long and tedious shoot? 
With rap music or 90’s R&B music on all day. It is important 
to keep the energy up so everyone around you can absorb it. 
If you start to fade then the whole production will fall apart. 
I always feel like a photographer needs to take the lead and 
keep everyone excited about the work even if the day goes 
very long.

Capturing that perfect slice of time – how do you 
know when to pull the trigger and shoot?
I have an editor that used to always say to me “make it 
graphic, make it beautiful… and don’t fuck up!” I hear it in 
my head every time I shoot. If you already know what you are 
looking for then you can usually find it.  

What kind of impression do you hope to leave upon 
others who see your photographs?
I truly only hope people have fun looking at them. 

Have you already taken the picture you would like 
people to remember you for? 
I hope I haven’t taken that one yet. I will get back to you 
with a definitive answer on my last day on earth.

What projects are you currently working on?
Currently I am between big projects. Until recently I was in 
the midst of campaign work as well as an entire book for 
Bobbi Brown Cosmetics. I also took part in the return of 
Jacques Magazine and then also doing my regular fashion, 
beauty and portrait editorial and commercial work to round it 
all out. For example, for two days this week I am shooting an 
advertorial campaign for Adidas which is going to be exclu-
sively displayed on a popular website they are partnered with 
called Refinery29. I am also spending more time at my desk 
than I would want to acknowledge. Editing, retouching and 
keeping up with paperwork are very much a part of the job 
(ed.note: it’s a fact, Ben answers emails almost immediately). 
Since I have a unique and close working relationship with 
some of my regular clients I can rely on them to call and 

keep me working and they can rely on me to do nice work 
on their behalf, so it is not always a big new thing or crazy 
art project, sometimes it’s just business as usual and I truly 
welcome that. 
I really like to spread personal projects out so that I don’t 
get burned out.  It is best to take them on with renewed 
energy and inspiration. 

What’s next for you?
That question always stresses me out. I hope that good new 
opportunities keep coming. Sometimes all it takes is one 
email or phone call to change everything. Like one minute 
I was going about my business and the next an email from 
the Musiz Foundation pops up inviting me to have a solo 
show in Sofia, Bulgaria. You can’t plan for that stuff, it is 
always very welcome though.
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Бек, MTV, 2006
Когато MTV ме наеха да снимам Бек, бях много млад и общо взето изплашен. Самата сесия мина добре, но преди нея бях топка от нерви. 
Спомням си, че прекарах толкова време в това да се притеснявам какъв цвят екран ще използвам, че почти пропуснах факта, че имам 
възможността да заснема портрети на икона от музикалната история. По онова време снимките се приеха добре, но мога да кажа, че той 
е един от малкото хора, с които ще се радвам да имам втора възможност сега, когато съм по-уверен и като цяло съм задълбочил подхода 
си към фотографията.

Beck, MTV, 2006 
When MTV hired me to photograph Beck I was very young and pretty much terrified. The shoot itself went well, but before it I was a nervous wreck. 
I remember spending so much time worrying about what color backdrop I was going to use that I nearly completely overlooked the fact that I had an 
opportunity to take portraits of an iconic person in music history. At the time the images were well received, but I can say that he is one of few people 
I have photographed that I would love to have another opportunity with now that I am a more confident and have a more sophisticated approach to 
photography in general.  



10   MASTERS OF PHOTOGRAPHY  BEN RITTER   11

Беър Грилс, списание Maxim, Ню Йорк Сити, декември 2010
Maxim правеха месечна страница за тайната наслада на някоя знаменитост. Оказва се, че Беър Грилс обича да се къпе в разпенена вана и с 
удоволствие си взе една, за да го снимаме.

Bear Grylls, Maxim Magazine, NYC, December 2010
Maxim used to do a monthly page about a celebrity’s guilty pleasure.  It turns out that Bear Grylls loves a good bubble bath and was more then happy 
to take one for us to photograph.  
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Алън Юч ми помага в списание Glamour с разцепено чело, април 2013
Алън Юч е талантлив млад фотограф и артист, когото познавам като много работлив. Когато в последната минута ми трябваше асистент 
за работа в Glamour, нямах съмнение да го наема. Казах му да се облича по-консервативно заради корпоративното естество на клиента. 
Накратко: по-скоро панталони, отколкото къси панталони. Той ме разбра, но беше забравил да ми каже, че си е разцепил челото на сърф и е 
с дълга зелена коса. Не бях много доволен на момента, но той свърши добра работа, така че всичко е наред.

Alan Yuch assisting me at Glamour magazine with a gash on his forehead, April 2013
Alan is a talented young photographer and artist who I have known to be hardworking. When I needed a last minute assistant for a job at Glamour I had 
no doubt he would be a great person to have along. I suggested to him that because of the corporate nature of the client he should make sure to dress 
a little more conservatively than usual. Pants rather than shorts, basically. He totally understood, but failed to mention that he had a massive gash on his 
forehead from a surfing accident and was currently rocking long green hair. I wasn’t so happy at the time, but he did a good job that day, so it all works out. 
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Дъфи MTV, Ню Йорк Сити, 2008

Duffy MTV, NYC, 2008
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Пийчез, списание The Sentimentalist, 2005
Една вечер се заприказвах с един барман, който освен това беше и редактор на малко музикално списание на име The Sentimentalist. Трябва 
да съм казал каквото трябва, защото скоро след това ми писа да заснема портрет на Пийчез за предстоящия брой. Това беше първата 
фотосесия със знаменитост в кариерата ми. Казаха ни, че тя наистина не иска да прави голяма фотосесия, така че се появих в офиса на 
нейния агент с апарат и светкавица и направих само 20 снимки, защото се притеснявах да не я ядосам. Тръгнах си сигурен, че не съм свършил 
невероятна работа. Този ден научих ценен урок за това винаги да водя аз и понякога да нaстоявам малко повече, за да съм сигурен, че крайната 
снимка е нещо, което и аз, и моделът харесваме. Хората обикновено се съгласяват на това, ако можеш бързо да им покажеш, че крайният 
резултат ще си заслужава допълнителното усилие. 

Peaches, The Sentimentalist Magazine, 2005
One night I made small talk with a bartender who was also the photo editor of a small music magazine called The Sentimentalist. I must have said the 
right things because he wrote me not too long after to shoot a portrait of Peaches for an upcoming issue. This was my first celebrity shoot of my career. 
We were told that she really didn’t want to have a big photo shoot, so I showed up at her manager’s office with a camera and a flash and took only 
20 photos because I was so afraid to upset her. I left there knowing I did an underwhelming job. I learned a valuable lesson that day about always taking 
the lead and sometimes pushing a little more to make sure that the final image is something that both myself and the subject can be happy with. Usually 
people are willing to go along with it if you can quickly show them that the end result will be worth the extra effort.  
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Фърги, MTV, 2006
Фърги се появи с шантава коса и с този грозен пуловер и общо взето застана във всяка възможна стандартна поза без посока. Виждаше се, 
че прави по сто сесии на седмица и просто го прави механично. Тази снимка ми харесва, защото тя не се опитва да позира като модел и 
всъщност ми дава материал за работа. Истината е, че имам много малко хубави снимки от тази фотосесия.

Fergie, MTV, 2006 
Fergie showed up with crazy hair and that ugly sweater and basically just went into every stock pose imaginable and wasn’t really taking direction. You 
could tell she must do 100 photo shoots a week and just goes through the motions. I like this one shot just because she is not trying to pose like a model 
and is actually giving me something to work with. I have very few flattering photos from that session is the truth.  
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Майк Сноу на музикалния фестивал SXSW. iHeart Radio, Остин, Тексас, март 2010
През 2010 отидох на музикалния фестивал South by Southwest (SXSW) с едно онлайн радио на име iHeart Radio, за да заснема портрети на 
музикантите, които интервюираха. Майк Сноу беше една от петдесетината групи, които заснех за три дни. Някои бяха по-големи имена, а 
някои вероятно никога няма да ги чуем отново. Не е голяма история.

Miike Snow, at the SXSW music festival. iHeart Radio, Austin, TX, March 2010
In 2010 I went to the South by Southwest Music (SXSW) Festival with an online radio station called iHeart Radio to shoot portraits of musicians they were 
interviewing. Miike Snow was one of about 50 acts I shot over 3 days.  Some were bigger names and some were likely never to be heard from again.  
Not much of a story.  
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Клоуи Севини в Ийст Вилидж, Ню Йорк Сити, снимка за корица на the Boston Phoenix, януари 2011
Докато бях студент в Бостън, бях стажант в един вестник на име the Boston Phoenix. Те ме изпращаха на малки задачи да заснема някой нов 
ресторант или бар със специални коктейли. Десет години по-късно моят редактор беше още там, беше следил работата ми по интернет 
и ме попита дали бих се срещнал с Клоуи да я снимам за корица.

Chloe Sevigny in the East Village, NYC, Cover shoot for the Boston Phoenix, January 2011
When I was in college in Boston I was an intern at a newspaper called the Boston Phoenix. They would send me out on small assignments to shoot a 
new restaurant or a specialty cocktail at a bar. Ten years later my editor was still there, had been following my work online and asked me if I could meet 
up with Chloe in NYC to shoot her for the cover.  
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Алексис, февруари 2014
Алексис е на 23 години и никога не се беше снимала. Редактор, с когото работя, я откри и оттогава й помага да се свърже с фотографи и 
да си изработи портфолио. Уникалното й лице и автентичен стил правят работата с нея много интересна.

Alexis. February 2014
Alexis is 23 years old and had never been in front of a camera before. An editor I work with discovered her and has been helping her connect with 
photographers to build a portfolio. Her unique look and authentic style make her a really interesting subject to work with.
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Пери Фарел, MTV, 2007
Прекарах 20 минути сам в едно фотостудио в MTV с Пери Фарел. Той правеше нещо, което изглеждаше като медитативни танцови Тай 
Чи пози; не се вижда на тази снимка, но той през цялото време носеше боти на леопардови шарки с токчета. Беше много забавно. Два дни 
по-късно го срещнах случайно на улицата в Ню Йорк и той всъщност ме помнеше и си поговори с мен за малко, от което се почувствах 
доста готино. 

Perry Farrell, MTV, 2007
I spent 20 minutes alone in a photo studio at MTV with Perry Farrell. He was doing what appeared to be Tai Chi meditative dance poses. You cannot see 
it in this photo but he was always wearing leopard print heeled boots. It was really fun. Two days later I ran into him on the street in NY and he actually 
remembered me and talked to me for a minute, which I felt pretty cool about.  
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Блек Липс в Атланта, списание Maxim, юни 2011
Maxim изпратиха писател и мен в Атланта да излезем с Блек Липс - известна група, свиреща гаражен рок/пънк. Тя е позната с дивите си 
сценични изяви и знаех, че ни чака луда нощ. Момчетата ни водиха по барове и клубове, където не бяхме добре дошли. Писателят не си 
спомняше нищо от вечерта. Трябваше да му разказвам едно по едно, когато се върнахме в Ню Йорк, за да напише историята. Maxim не бяха 
доволни от нея и решиха, че не могат да я публикуват така. Заложиха на по-приятелска, забавна, омекотена версия на случката.

Black Lips in Atlanta, Maxim Magazine, June 2011
Maxim sent a writer and me down to Atlanta to spend a night out with a popular garage rock/punk band called Black Lips. They are known for their wild 
stage antics so I knew we were in for a really wild night. The guys brought us to bars and clubs that we were really not very welcome at. The writer I was 
with does not remember anything that happened that night. I had to tell him bit by bit what happened when we were back in NYC so he could write the 
story. Maxim was not happy about it. They decided they could not publish it as was and went with a more friendly, fun, toned down version of the story. 
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Максуел, iHeart Radio, 2010
Имах около пет минути с Максуел, преди той да започне участието си в радиото. Носех черен фон и фотографско осветление. Хората на 
място не бяха много доволни, че си бях донесъл мини студио, но в края на краищата си струваше. Успях да заснема хубав портрет, който по-
късно бе публикуван в Time. Хората на Максуел дори се свързаха с мен, за да използват снимката за промотиране на албума му по това време. 

Maxwell, iHeart Radio, 2010
I had about 5 minutes with Maxwell before he was going to do a radio performance. I had a black backdrop and a light with me. The people at the venue 
were not very pleased that I had brought a small studio setup along, but in the end it was worth it. I was able to get a beautiful portrait that ended up 
being published later in Time. Maxwell’s people even contacted me to use the image to promote his album at the time. 
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Уайклеф Жан, MTV, 2007
Уайклеф Жан беше в ужасно настроение и си личеше, че просто иска да си тръгне и да се прибере. Докато говореше по телефона, случайно го 
чух да казва на близък, че е изтощен и знаех, че не е лично. Той обаче беше боен и за някои снимки си извади китарата и свири и пя, докато 
аз снимах.

Wycleff Jean, MTV, 2007
Wycleff Jean was in a horrible mood and I could tell he just wanted to get out of there and go home so badly. I overheard him on the phone telling a 
loved one that he was exhausted so I knew it was not personal. He was a good sport, though, and for some shots pulled out his guitar and played and 
sang while I shot.
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Джон Ледженд, MTV, Ню Йорк Сити, 2008 

John Legend, MTV, NYC, 2008
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A$AP Rocky като Брус Спрингстийн, стилист Анет Ламот-Рамос, криейтив директор, идея Роко Касторо, гл. редактор, 
списание Vice, ноември 2011
Идеята беше многото членове на групата да бъдат снимани, докато перфектно имитират различни култови обложки на албуми. Показали сме 
всичко от Kiss, през Tupac и Weezer, до Fleetwood Mack. Това е Rocky като Bruce Springsteen. Ако се загледате, между пръстите му можете да 
видите цигарата, която пушеше в този кадър. По едно време ме погледна и каза: “Не мога да пуша повече”, аз му викам: “Изобщо не съм те 
карал да го пушиш това!” Чаках да я изгаси, за да може снимката да изглежда като истинската обложка на Bruce Springsteen.

A$AP Rocky as Bruce Springsteen, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Creative Director, Concept by Rocco Castoro, Editor in Chief, 
Vice magzine, November 2011
The idea was that the many members of the crew would be photographed perfectly mimicking different iconic album covers. We have them posted as 
everything form Kiss, to Tupac, to Weezer to Fleetwood Mack. This is Rocky as Bruce Springsteen. If you look closely you can see the blunt he was smoking 
during this shot right there between his fingers. At one point he looked up at me and said “yo, I can’t smoke anymore” and I was like “I never asked you to 
be smoking that in the first place!” I was really just waiting for him to finally put it down so I could get the shot to look like the original Springsteen cover. 
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Даниел Ледър, април 2013 
Даниел е главният редактор и творчески директор на списание Jacques и творческият мозък зад всички фотосесии, публикувани там. Преди 
да ми поръча да заснема целия настоящ брой, тя ме накара да заснема тези нейни портрети, за да види какво е да се работи с мен и да се 
увери, че харесва стила ми.

Danielle Leder, April 2013
Danielle is the Editor in Chief and Creative Director of Jacques Magazine and the creative mastermind behind all of the shoots featured within. Before 
having me shoot the whole current issue she had me take these portraits of her so that she could see what it was like to work with me and to make 
sure she liked my style. 
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Убиец, откриваща снимка, списание Jacques
Jacques e американско луксозно еротично списание, модерна интерпретация на класическите мъжки издания и завръщане към корените на 
евтините приключенски издания от 60-те години на XX век, когато момичетата са естествено красиви, фотографите снимат на филмова 
лента, a кадрите не са ретуширани. Бен Ритър е основният фотограф в последния брой на Jacques - The Betrayal Issue.

The Killer, story opener, Jacques Magazine
Jacques is an American luxury erotic magazine, a modern reimagining of the classic men’s magazines and a return to the origins of the pulp title when girls 
were real and natural beauties and photographers shot on film and is never retouched. Ben Ritter is the principal photographer of the latest issue - The 
Betrayal Issue.
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Убиец 2, списание Jacques, брой Изневярата, февруари 2014 

The Killer 2, Jacques Magazine, The Betrayal Issue, February 2014
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Съпругата, списание Jacques

The Wife, Jacques Magazine
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Очертани бикини, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, юли 2009
Общ проект с творческия директор Джон Максуейн от Vacations NYC

Visible Panty Lines, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, July 2009
A collaboration with Creative Director, John Mcswain of Vacations NYC
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Нашли, координатор на стажанти, Maxim, февруари 2012
Често задаван въпрос в редакцията на Maxim e “в офиса през цялото време ли има полуголи момичета?!” Отговорът е “не, няма”, но затова 
пък имат месечна страница, където включват ново момиче, което е ‘служител’ на списанието. Снимали сме всичко – от счетоводителката, 
през водопроводчика, до момичето, чиято работа беше да се пребори с клоуна, който обикаля из кошмарите на всички ни. 

Nashly, The Intern Coordinator, Maxim, February 2012
A common question Maxim Staffers get is “are there half naked girls in the office all the time?!” The answer is, no, there are not, but as a response they 
have a monthly page where they feature a new girl that is “an employee” We have done everything from the accountant to the office plumber to a girl 
who’s job it was to fight the clown that has been haunting everyone’s nightmares.  
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Челси пие желиран шот, може ли и ние? Корицата на списание Vice, Испания, март 2013

Chelsea does Jell-O Shot, Can We Please?, Vice Magazine Cover, Spain, March 2013
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Oh shit, Долнища на показ, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, октомври 2013

Oh Shit, Bottoms Out, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, October 2013
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Естър Грийнууд, Измислените, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, юни 2012
Идеята на тази фотосесия беше да съживи известни образи от класически новели и да ги постави в сцени, които не съществуват в книгата. 
В този случай имаме Естър Грийнууд от Стъкленият похлупак, усамотена в спалнята си.

Esther Greenwood, Phonies, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, June 2012
The idea for this shoot was to bring to life famous characters from classic literature and put them in a scene that was not necessarily written into the book.  
In this case we have Esther Greenwood from The Bell Jar having a private moment in her bedroom.
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Роксен, Напомпани, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, октомври 2012

Roxanne, Swole, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, October 2012
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Джулиън, Напомпани, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, октомври 2012

Julian, Swole, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, October 2012
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Албум с кихавици, 2009
Избрани снимки от Албумa с кихавици, 25/100

The Sneeze Book, 2009
A selection of photos from The Sneeze Book. 25/100
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Албум с кихавици, 2009
Албумът с кихавици (всъщност никога не се превърна в албум, но така го наричаме) беше идея, дадена ми от приятелка и творчески 
директор на име Джаки Анзалди. Следващата година организирахме сесии, на които снимахме хората насред кихането. Колекцията е от малко 
над 100 портрета. За да накараме хората да кихат, открихме, че гъделичкането с несварени спагети е резултатно и икономично. Монтирах 
апарата си на статив и снимах от разстояние, за да не се намеря на бойното поле. 

The Sneeze Book, 2009
The Sneeze Book (never actually turned into a book but that’s what we call it) was an idea brought to me by a friend and Art Director named Jackie 
Anzaldi. Over the next year we would arrange shoots where we would photograph people mid-sneeze. The collection is just over 100 portraits. To make 
people sneeze we found that tickling your nose with an uncooked piece of spaghetti is not only very effective but also equally cost efficient. I would set 
my camera up on a tripod and set it off with a remote trigger so as not to get in the line of fire.  
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Клоунът Пениуайз, Измислените, стилист Анет Ламот-Рамос, списание Vice, юни 2012
Идеята на фотосесията беше да съживи известни образи от класически новели и да ги постави в сцени, които не съществуват в книгата. В 
тази сцена виждаме клоуна Пениуайз от романа на Стивън Кинг Тo да си пазарува като другите, но все така изпълващ с ужас.

Pennywise the Clown, Phonies, Styled By Annette Lamothe-Ramos, Vice Magazine, June 2012
The idea for this shoot was to bring to life famous characters from classic literature and put them in a scene that was not necessarily written into the 
book. In this scene we have Pennywise the Clown from Stephen King’s It carrying on about his business doing his grocery shopping with all of his terror 
still in-tact.
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Брайс в Ийст Вилидж, Ню Йорк Сити, 2005
Снимката бе публикувана във фотоалбума на Vice. Албумът беше най-вече за фотографската история на списанието, но имаше и раздел за 
нови снимки, където беше включена тази. Беше чудесен начин за мен да привлека вниманието на редактора по това време, вследствие на 
което те започнаха да ми дават повече възможности.

Bryce in the East Village, NYC, 2005
This photo was published in the Vice Photo Book. The book was mostly about Vice’s photo history, but had a section for new photos which is where this 
was included. It was a great way for me to get the attention of the editor at the time and I started to get more opportunities from them as a result.  
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Пияници се борят на покрив, Бруклин, 2007

Drunks fighting on roof top, Brooklyn, 2007
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Хали върху пощенска кутия с Тоби, Бруклин, 2010

Hally on Mailbox with Thobey, Brooklyn, 2010
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Момиче с много червени устни, Бруклин, 2009
Това беше непозната, с която си говорих в бара, докато чаках да си поръчам питие и щракнах тази снимка. Срещнах я случайно година по-
късно и снимката беше тапет на телефона ми и си помислих, че ще я сразя, като й я покажа. Тя я погледна за секунда, въобще не й пукаше и 
изобщо не ми обърна внимание.

Girl with Very Red Lips, Brooklyn, 2009
This was a stranger at a bar I was chatting with while waiting to order a drink and I snapped that photo of her. I ran into her a year later and had the 
pic as the background of my phone and thought I was going to blow her mind when I showed her. She looked at it for one second and did not care at 
all and then ignored me.
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Алекс, Маями, декември 2008

Alex, Miami, December 2008
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Емили, Маями, 2012

Emily, Miami, 2012
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Зад кулисите на ревюто на Сондър за козметиката Боби Браун, New York Fashion Week, 
февруари 2014

Backstage at Saunder for Bobbi Brown Cosmetics, New York Fashion Week, February 2014
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Кимбра, Refinery 29, Смели тонове червило, уводна статия, декември 2013

Kimbra, Refinery 29, Daring Lip Shades editorial, December 2013
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Взаимодействие на цветовете, непубликуван кадър, списание Vice, 2011
Модната фотосесия, от която е взета тази снимка, е много концептуална и цветна. Често преглеждам стари снимки, за да открия кадри, 
които може да са останали незабелязани на момента. Това е един от любимите ми портрети.

Outtake, Interaction of Color, Vice Magazine. 2011
The actual fashion shoot this is from is very conceptual and colorful. I will often go through old shoots to try to re-appropriate images that may have been 
overlooked at the time. This is one of my favorite portraits.
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Ализар, Red Model Management, януари 2014

Alisar, Red Model Management, January 2014
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