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Жорж Чамов и неговите 
фотографски измерения

Четиридесет години след 
това, на 10 май, т.г., в 
Дома на националните 
малцинства в Прага се 
състоя стилното откри-

ване на Foto grafi cká dimenze („Фото-
графски измерения“) – най-новата 
изложба на Жорж Чамов. Патрон на 
събитието бе Българският културно-
просветен клуб в чешката столица, 
благодарение, на чието съдействие 
стана възможно осъществяването 
на авторовата идея. Експозицията бе 
подредена в галерията на Дома и мо-
жеше да бъде разгледана през целия 
месец май, което даде възможност на 
ценителите на този вид изкуство да му 
се насладят спокойно и то по няколко 
пъти; да побеседват с г-н Чамов.

Сред официалните гости на вер-

нисажа бе г-жа Светлана Лазарова, 
официален представител на бъл-
гарското малцинство към чешкото 
правителство, г-жа Наталия Калай-
джиева, представител на българска-
та общност в Пражкото кметство, 
г-н Якуб Щедрон, директор на ДНМ, 
г-жа Марияна Новотна, председател 
на сдружение „Българска беседа“ и 
г-жа Силвия Кръстева, зам.-пред-
седател на сдружение „Българска 
православна общност в ЧР“. Водещ 
на официалното откриване бе г-жа 
Калайджиева, а публиката имаше 
възможност да участва в томбола, 
от която две дами си отнесоха вкъ-
щи две красиви фотографии с лично 
посвещение от автора. 

Профи-албумите на Ж. Чамов, 
издадени в последните няколко го-

дини, ясно говорят, че сериозните 
му опити в търсенето на пътища за 
разкриване и реализация на своя 
творчески потенциал са още от нача-
лото на 1972 г. В периода 1976 – 1985 
в пражките телевизионни студии се 
явяват първите негови концептуал-
ни камерни изложби, предимно чер-
но-бяла продукция.

По-сериозни опити за обществена 
изява са изложбите му през 2009 г. в 
залите на културния център „Новод-
ворска“ съвместно с община Прага 4, а 
през 2011 в културния център „Гради-
на“ под защитата на община Прага 11.

Всяка от изложбите му под наслов 
Foto grafi cká dimenze имат един общ 
знаменател: представяне на теми, 
които акцентират върху неговото 
фотографско виждане в сферата на 

Текст: Жорж Чамов и Камелия Илиева | Снимки: Жорж Чамов и „Роден глас“

„Неочакван случай донесе в редакцията снимките на непознатия ни Жорж Чамов, българин, който от 1963 
година живее в Чехословакия и работи като директор на филмова и телевизионна продукция в Пражката 
телевизия. По-късно сам той прояви добрината да ни изпрати един солиден пакет свои черно-бели творби 
и макар в придружителното писмо скромно да заявяваше, че те не са „творчески дозрели“, редакционният 
колектив веднага обърна внимание на тази твърде силно изразена творческа индивидуалност. Може би 
защото е завършил Филмовия факултет в Прага, у него се е оформило едно стабилно чувство за компози-
ция, за вярна тоналност в черно-бялата фотография, един изтънчен усет към пейзажа и портрета в пле-
нера. „Придържам се най-вече към реалността – пише той – която ми дава по-голямо поле на действие и 
възможността опростено, но с вдъхновение да диря нейното многообразие“. Затова не бе случайно, че на 
своята юбилейна фотоизложба в град Самоков нашата редакция включи в колекцията и негови снимки, 
които като жанр и композиционна постройка бяха нещо ново“. (сп. „Българско фото“, бр. 4, 1977 г.)
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естетичното запечатване на образа.
Изложбата през месец май т.г. 

представлява монотематична фо-
томозайка, характерните знаци, на 
която са релативният образ на фото-
художника, който в процеса на твор-
чеството си, се стреми да излезе от 
сянката но фотографския свят с по-
мощта на своя сензитивен интелект 
и то по начин, може би, малко по-не-
съответстващ. От избора и разработ-
ката на темите можем да отгатнем, 
че те са вдъхновение от едно обик-
новено и необикновено определено 
внимание на ситуации, които авто-
рът на снимката леко променя спо-
ред своето виждане, без те да губят 
своята идентичност. Те са образи на 
едно оптично отражение на действи-
телността и личното твор-
ческо напрежение. Може 
би по-своеобразни, затова 
по-малко конформни. 

На преден план из-
ложбата копира няколко 
дълги творчески десети-
летия 1972 – 2014, през 
които се ражда една раз-
лична по жанр и съдър-
жание фотопродукция с 
начало на овладяване на 
черно-бялата технология 
до днешния дигитален 
процес. Всеки, така наре-
чен „фотографски период“ е период 
на трансфер на вътрешни емоции 
в посока към класическата и мо-
дерната изява, създаваща скрита и 
явна образност.

Силно изразителен опит, по-ско-
ро експериментален, са изложените 
фотографии от колекцията Foto Art 
Nouveau, които създават нова, худо-
жествена конфигурация на черно-бя-
лата и цветната мозайка на снимания 
образ. Допираме се до една творче-
ска зона за търсене на нови изразни 
средства и методи, които биха мог-
ли да внесат до фототворбата нови 
скрити постановки. За постигане на 
едно такова експресивно състояние, 
авторът на изложбата умишлено, 
деструктивно разлага спектралната 
структура на снимания обект, като 
постига нов качествен образ, който 
се превъплъщава в субстанция, без 
да нарушава основните принципи и 
закономерности на фотографията.

Тъй като, скъпи читатели, не съм 
надарена нито с таланта да рисувам, 
нито да свиря, нито дори да пея, а 

освен това съм лош фотограф, ви-
наги при срещите ми с творци ме е 
интересувало коя е тази искричка, 
запалила огъня на нечии творчески 
занимания. Естествено, не пропуснах 
да поговоря за това и с г-н Чамов:

– Импулсивна ли беше идеята за 
тази изложба?

– Идеята не се роди за една нощ, 
тя е плод на дълго обмисляне. Тук, 
в Прага, съм правил няколко из-
ложби, но постепенно се допълни-
ха 20 нови творби и в един момент 
реших, че сега е времето за следва-
ща експозиция. 

– Как се роди любовта Ви към 
фотографията?

 – Случи се така, че тръгвахме за 
Витоша на екскурзия и аз помолих 

вуйчо си, утвърден кина-
джия, да ми даде фотоапа-
рата си. Тогава направих 
няколко снимки на ансам-
бъла, в който танцувах, и 
пейзажни, на планината. 
Дадох на вуйчо си нега-
тивите, той ми прояви 
снимките, погледна ги и 
каза: „Ти си готов фото-
граф!“. Много преди това 
обаче, още докато бях ма-
лък, се роди любовта ми 
към киното и не пропус-
ках нито един нов филм, 

появил се в София. Така паралелно, 
заедно с киното, се занимавах и с 
фотография, като през последните 
години интересът ми към снимането 
се засилва. 

– Ще ми разкажете ли повече за 
творческия процес?

– Всичко се натрупва, всички по-
знания идват постепенно. В началото 
човек не познава този процес, не по-
знава красотата на това занимание. 
Човек започва да опознава света, 
като излязат снимките – едно е ви-
дял в действителност, но снимките 
отразяват вътрешното му усещане за 
реалността, отразяват отношението 
му към хубавото. Техниката Foto Art 
Nouveau, например, показва дозря-
ването на фотографа, на интелекта, 
когато вече не са достатъчни тези 
класически начини на снимане и на 
виждане на предметите и околност-
та, а искаме да ги претворим, да „ви-
дим“ зад тази снимка. ◆


