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отбеляза сдружение „Георги Победоносец“ в гр. Кладно, член на АБС в ЧР. На 11 септември, 
в галерията на търговски център „Централ“, се състоя откриването на Foto grafi cká dimenze 
(„Фотографски измерения“) – изложба на Жорж Чамов.

Патрон на събитието 
бе Общината на гр. 
Кладно, благодаре-
ние на чието съдей-
ствие стана възможно 

осъществяването на амбициозната 
идея – залата, в която бяха подре-
дени фотографиите-произведения 
на изкуството, бе предоставена без-
платно. Експозицията ще бъде на 
разположение на жителите и гос-
тите на града до 4 октомври. Сред 
официалните гости на вернисажа 
бяха: г-н Кирил Беровски, председа-
тел на АБС в ЧР, Константин Кара-
георгиев, дългогодишен режисьор 
и сценарист в Чешката телевизия, 
Анета Котова, директор на Търгов-
ския център (Aneta Kottová, ředitelka 
centra), Ивана Хендрихова, специа-
лист-маркетинг (Ivana Hendrychová, 
marketingový specialista), Тереза Мо-

равцова, административен асистент 
(Tereza Moravcová, asistentka správy), 
Ева Армеанова, председател на Че-
хословашката легионерска общ-

ност (Eva Armeanová, předsedkyně 
Československé obce Legionářské KL). 
Публиката имаше възможност да 
участва в томбола, от която две дами 
си отнесоха вкъщи красиви фотогра-
фии с лично посвещение от автора. 

Идеята за събитието е на автора 
на изложбата, г-н Чамов, породена от 
желанието му да подпомогне култур-
ната дейност на родното сдружение 
в Кладно, което с обновен състав и 
ръководство, нееднократно заявява 
желанието си да се впише в общест-
вения живот на града, да създава ин-
тересни инициативи за своите чле-
нове, а младият му председател, г-жа 
Надя Карамфилова, буди заслужено 
възхищение с амбицията и енерги-
ята си за тяхното осъществяване. 
Представителите на различни сдру-
жения на територията на Прага, 
добре си спомнят предишната из-
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ложба на Жорж Чамов, състояла се през 
май 2017 г. и представена на територия-
та на Дома на националните малцинства 
в чешката столица. За събитието излезе 
подробна статия в нашето списание, под-
крепена с кратко интервю.

Публиката в Кладно посрещна с инте-
рес експонираните фотографии, израз на 
силна творческа индивидуалност. Може 
би, защото е завършил Филмовия факул-
тет в Прага, у г-н Чамов се е оформило 
стабилно чувство за композиция, за вяр-
на тоналност в черно-бялата фотогра-
фия, един изтънчен усет към пейзажа и 
портрета. Профи-албумите на Ж. Чамов, 
издадени през последните години, ясно 
говорят, че сериозните му опити в търсе-
нето на пътища за разкриване и реализа-
ция на своя творчески потенциал са още 
от началото на 1972 г. В периода 1976–
1985 в пражките телевизионни студиа 
се явяват първите негови концептуални 
камерни изложби, предимно черно-бяла 
продукция. Всяка от изложбите му под 
надслов Foto grafická dimenze имат един 
общ знаменател: представяне на теми, 
които акцентират върху неговото фото-
графско виждане в сферата на естетич-
ното запечатване на образа.

От избора и разработката на темите, 
представени на тази експозиция, можем да 
отгатнем, че те са вдъхновени от едно обик-
новено и необикновено определено внима-
ние на ситуации, които авторът на снимка-
та леко променя според своето виждане, без 
те да губят идентичността си. Те са образи 
на едно оптично отражение на действител-
ността и личното творческо напрежение.

Вечерта премина в приятна обстанов-
ка, допълвана от две красиви момичета, 
посрещащи гостите на вратата на галерия-
та и канещи ги с мила усмивка, от младите 
сервитьори, които предлагаха вино и безал-
кохолни напитки досущ като по учебник и 
от професионалното присъствие на Жорж 
Чамов, който търпеливо доближаваше лю-
бознателните посетители до местата, очаро-
вали фотографа, до своите идеи и използва-
ните техники. Не без значение бе и чудесно 
подготвената реклама на изложбата, чиито 
афиши бяха разположени по цялата терито-
рия на търговския център.

Фотографските измерения на автора и 
умелата организация от страна на сдруже-
ние „Георги Победоносец“ със сигурност 
са чудесно културно събитие и гаранция 
за бъдещи интересни изяви в обществения 
живот на гр. Кладно.  ◆
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