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Роден през 1964 г. Живее в София. Проявява задълбочен интерес към изобразителното изкуство, 

дизайна и архитектурата още от ученическите си години. Има участия в изложбите на Фотографска 

Академия, Фотосалон Варна, Canon България, Фото-Форум, Bodygraphia, фотограф на месеца в списание 

B+W Photography, UK. 

Прави първата си самостоятелна изложба в София през 2006. През 2011 г. реализира обща изложба с 

двама български художници в Прага и Братислава – 12 фотографии, 12 графики, 12 масла. Същата 

година през месец април, открива 2-ра самостоятелна изложба в галерия Алтера, София – „Усещане за 

море”. Следват самостоятелна изложба включена в Месеца на Фотографията 2012 и участие в общи 

изложби през 2015 в Галерия Фотосинтезис и Галерия Интерпред, София. Изложбата на морска 

тематика „Там…“ беше представена в София през 2016 в рамките на Месец на Фотографията.    

Снима в категорията художествена фотография използвайки техниката selective focus със силен акцент 

върху абстрактното и неостротата. Печата малък брой избрани фотографии на артистична хартия 

Hahnemühle с контролиран печат на копията и сертификати за всяка фотография.     

*** 

Rosen is born in 1964 and lives in Sofia. Exhibiting profound interest in art, design and architecture from his 

school years, he is involved in photography as a student but begins shooting for real in 2005. He has 

participated in exhibitions of the Bulgarian Photography Academy, Varna Photo-Salon, Canon Bulgaria, Photo-

Forum, Bodygraphia, and was a photographer of the month in the magazine B+W Photography, UK.  

He made his first solo exhibition in 2006 in Sofia. In 2011 he made an exhibition with two Bulgarian artists in 

Prague and Bratislava - 12 photographs, 12 graphics, and 12 oils. The same year in April, he opened the 2nd 

solo exhibition in the gallery Altera, Sofia - "The Sense of Sea." Following these achievements, he made a 3rd 

solo exhibition included in the Month of Photography 2012 and participations in two group exhibitions in 2015 

at Photosynthesis Gallery and Interpred Gallery, Sofia. 

He is working in the field of fine art photography using selective focus technique with strong emphasis on 

abstract and blur. He prints a small number of selected photographs on Hahnemühle fine art paper using 

controlled print of copies with certificates. 


