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Homo Urbanus Europeanus 
Така е озаглавен проектът, който фотографът Жан Марк 

Карачи, типичен французин – роден в Тунис, със сици-

лиански корен и отраснал в Монпелие, представи за първи път 

в София, преди да тръгне да обикаля континента и после света. 

Имахте възможност да разгледате изложбата му с „унифицирани“ 

гледки от европейските столици от 9 май – Деня на Европа, допре-

ди няколко дни край фонтана пред Народния театър.

„Не не, той не е нито самотен, нито безразличен. Той е щастлив, 

150% щастлив“  – казва Карачи в специалното си интервю за „Мак-

симум“. – „ Няма и сянка от песимизъм или негативизъм в изслед-

ването ми на градския европейски човек. Наистина най-често аз 

го поставям сам сред камък и бетон, но не за да дам израз на ня-

какво усещане за изгубеност  или отчужденост. А тъкмо напротив  

– за да покажа цялата му сила, цялата му енергия, щастието му да 

принадлежи на своя град, на своя континент. На моите снимки чо-

векът е господарят на града, двамата си приличат, и най-важното: 

и двамата са свободни. Свобода и радост от свободата е ситуа-

цията, в която се движи моят герой. В същината си съвременният 

човек е вече много повече градско същество, отколкото природ-

но. Той живее в град, който обича, сред улици, по които обича да 

върви,  в среда, в която е напълно ориентиран.“

Навярно заради тази увереност на човека в кадър пейзажите на 

Карачи излъчват спокойствие. „И защото не са социални – допъл-

ва художникът. – Няма да видите мизерия, нито следа от несигур-

ност, която би ни върнала към проблемите на нашето време.“ 

В този смисъл те са извън актуалния момент, „извън времето или 

вечни“, както са  максимално изключени от декора и всяка нацио-

нална и културна особеност. Така получаваме един човек, в един 

град, но непременно някъде в Европа. Европа без граници. „Защо-

то европейският урбанизъм е ясно различим и това ще направи 

впечатление особено на публиката по другите континенти, където 

изложбата ще бъде представена“, обяснява авторът. 

„Наслаждавайте се на живота“
„Аз пътувам, пътувам много, но не за да разглеждам замъци и му-

зеи, а за да се срещам с хората, за да вниквам и разгадавам 

техния начин да бъдат щастливи. И в този смисъл не съм турист, 

Жан Марк Карачи:

Огромни геометрични градски пейзажи. Прави линии под прави ъгли в 
черно-бяло. Камък и бетон, стъкло. И почти винаги през „заложения“ 
от фотографа кадър преминава, бързайки нанякъде, един-единствен 
човек. Може би ви се вижда изгубен, сам или самотен, безразличен към 
студената си урбанистична среда. Но не е. Той е господарят на града. 

Щастливият 
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даже мразя туризма – казва Карачи. – Човекът, нищо друго не ме 

привлича и интересува в градския пейзаж. Човекът, който насе-

лява моя ден, моя свят, вашия ден, вашия свят, нашите градове, 

улиците, които прекосяваме всеки ден. Това е моят начин да се 

съпоставя, да се сравня, да се утвърдя, ако щете дори да открия 

качествата си и да забележа грешките си.

Поставяйки дистанция към обекта, към близкия ни свят, към по-

знатия ни делник, аз ви предоставям възможност и вие да се от-

делите и да го погледнете с нови очи и да забележите неговата 

красота. Красотата, покрай която минаваме. Това е моят начин 

да ви кажа: животът е прекалено кратък и никога, никога не за-

бравяйте да не му се радвате.“ 

1  Париж, юли 2008. 
Понякога чака с часове, докато в кадъра му „влезе“ най-подходя-
щата фигура и снимката му се получи 

2  Лисабон, март 2009. 
Фотографът извървява километри из всеки нов град, докато 
открие подходящия декор с подходяща светлина и „постави 
засадата си“

3  Рига, август 2007.
Копията за изложба обикновено са с огромен формат, но авто-
рът мечтае да ги види с размера на страница от книга – издаде-
на във всяка от европейските столици

4  Прага, септември 2008. 
Снима от 10, най-много 20 м разстояние с фиксиран 28 мм обек-
тив на камерата си Nikon D200. Така се създава впечатлението 
за голяма дистанция към обекта, но целта е само да се изгради 
грандиозен урбанистичен декор

5  София, подлезът при гарата, 2007. 
Обикновено Карачи се стреми да остане незабелязан, за да не се 
наруши непринудеността на снимката
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