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ПРЕДГОВОР 
 

Текстовете в Годишник 2015-2016 г. на департамент „Кино, реклама и 
шоубизнес“ са не просто свидетелства за усилията на преподавателите да 
осмислят научно аспекти от своята дейност през съответната академична 
година. Надяваме се те да изградят богата представа за разнообразните 
начини и подходи, които колегите използват, когато разглеждат въпросите, 
които ги вълнуват. Ще ви направят впечатление както задълбочени 
изследвания, които разширяват научния аспект на това динамично 
развиващо се визуално изкуство, така и неочакваните провокации за нови 
подходи към разбирането, интерпретацията и възприятието на кинообраза. 

Елизавета Боева от позицията на културолог и вещ познавач на 
шекспировите преводи поднася своята версия как филмът на Франко 
Дзефирели „Ромео и Жулиета“ става повод веронци да създадат митология 
около кинообраза на домовете на двамата известни герои. Всъщност, 
текстът може да се приеме и като разказ за това как е възникнал 
„маркетингът на дестинацията Верона“ - една съвременна техника за 
привличане на туристи.  

Севина Иванова представя разгърнат задълбочен преглед на 
трудовете на историци, теоретици и практици на анимационното кино, 
както и най-важните явления по темата за технологичната еволюция на 
анимационното кино и естетическото развитие на анимационния образ. 
Обобщен е в два основни раздела според тематиката – класическа 
анимация и дигитални технологии. 

В своята статия Петьо Будаков разглежда и анализира принципите за 
създаване на клубна емблема на футболен клуб, като негово основно 
изследователско поле е Бундеслигата – футболното първенство на 
Федерална република Германия със своите осемнадесет отбора, 
състезаващи се през сезон 2015-2016. Статията разглежда най-често 
употребяваните похвати и визуални елементи при дизайна на клубното лого 
и ни убеждава, че клубната емблема наистина е фундамент за увеличаване 
на разпознаваемостта и популярността на футболния клуб. 

Снимането на портрети при естествена светлина може да помогне на 
младите фотографи да се наложат като интересни и оригинални творци. 
Опитният фотограф Динамир Предов в статията си дава няколко съвета, 
които не сте длъжни да спазвате, но те ще ви гарантират успех, когато искате 
да направите хубави снимки на открито. Къде да снимате портрети, как да 
комбинирате естествена и изкуствена светлина, как да се подготвите - тези 
важни въпроси са предмет на статията. 

Как се появяват първите анимационни типажи от вестникарските 
комикси върху филмовия екран разглежда в богато илюстрирания си текст 
Пенчо Кунчев. Пионерите на това изкуство рисуват персонажите по начин, 
който изпреварва своето време и някои от техните анимационни типажи 
стават почти толкова популярни, колкото и тогавашните кумири на 
игралното кино. 
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Отзивът на Севина Иванова за филмографската монография 
„Анимационният свят на Иван Веселинов“ се опитва да стигне до смисъла и 
значението на усилието да се създаде подобна книга за един световен 
аниматор с несъществуващ досега жанр в българската кинокнижнина.  

Елизавета Боева е автор на проекта „Усвояване на класическата 
литература чрез игра на кино“, въз основа на който се реализира филмът 
„Уилям Шекспир. Откъси от пиеси“, в който тя е сценарист и режисьор. Това 
е любопитен методологически подход, изпълнен с естествени детски 
реакции и затова възприеман от зрителите с усмивка и симпатия. В същото 
време този експеримент подсказва, от една страна, полезен начин за 
усвояване на литература, която не е предназначена за деца, но от друга - 
именно детските реакции на определени драматични моменти внасят 
възможен нов оригинален прочит на Шекспировите пиеси. 

В Годишника сме включили разказа на двама студенти от втори курс, 
които са участници в проект по визуална антропология – още една област за 
приложение на уменията и знанията на кинотворците. 

В рубриката Съобщения можете да прочетете за третото издание на 
Международния студентски филмов фестивал „Нова вълна“, организиран от 
Нов български университет департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 
(провел се в периода 20-23 януари 2016г в столичното кино „Одеон“).  

Дано сме успели в съставителството на този Годишник да представим 
теоретичните търсения, атрактивните преподавателски практики и 
педагогическия опит на колегите от различните програми на департамент 
„Кино, реклама и шоубизнес“. 
 

        От съставителите 
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РАЖДАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА МИТА „ВЕРОНА НА РОМЕО И 
ЖУЛИЕТА“ 

Доц. д-р Елизавета Боева 
 

Резюме: Текстът представя зараждането и развитието на мита 
„Верона на Ромео и Жулиета“. Ключова роля за утвърждаването 
му изиграва едноименният филм на Франко Дзефирели: от 
условно място, в което се разгръща шекспировата драма, Верона 
се превръща в притегателен туристически център. 
 
Ключови думи: Шекспир, митотворчество, Ромео и Жулиета. 

 
 
 До началото на XX век връзката между шекспировата пиеса Ромео и 
Жулиета и град Верона е напълно условна. Още през първата половина на 
XIX век градската управа посочва мястото на предполагаемия дом на 
Жулиета (улица Капело № 23), ала сградата не е реновирана и не е 
превърната в притегателен център за поклонници на Барда. Посещавайки 
града в средата на века, Чарлз Дикенс описва мястото като мизерен малък 
хан (miserable little inn), а дворът около него – потънал в мръсотия (ankle-
deep in dirt)1. 
 В края на 20-те години на XX век градската управа взема решение 
да преобрази старата силно занемарена каменна къща в основна 
туристическа атракция: сградата официално е наречена фамилният дом на 
Капулети.  
 Усилията на предприемчивите администратори се увенчават с 
траен успех, когато през 1968 г Франко Дзефирели представя фамилния дом 
на Капулети в своя филм Ромео и Жулиета.  
 Благодарение на световния успех на филма град Верона се 
превръща в ярка туристическа дестинация. Градската управа разгръща 
атракцията Ромео и Жулиета във Верона: обособяват се още обекти, 
свързани с места на действие според шекспировата пиеса.  
 
 На всяка туристическа карта на Верона е обозначен домът на 
Жулиета (или фамилният дом на Капулети). Сградата датира от XIV век, 
прословутият балкон на Жулиета е поставен през 1930 г. 
  Всъщност, в шекспировата пиеса балкон няма. Думата балкон (balcony) не 
се споменава в Ромео и Жулиета; тази дума не фигурира в нито една 
шекспирова пиеса. 
 В стаята на Жулиета има единствено прозорец (window): На 
прозореца се появява Жулиета2 (Juliet appears above at a window) – второ 
                                                           
1 Dickens, C. (1998). Pictures from Italy. London: Penguin Classics.  
2 Превод: Валери Петров. 
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действие, втора сцена; Горе на прозореца се показват Ромео и Жулиета3 
(Enter Romeo and Juliet above, at the window) – трето действие, пета сцена.  
 От средата на XIX век се появяват картини, в които шекспировият 
прозорец е заменен с ефектен балкон (обрамчен с лиани или част от 
барокова пищна декорация). Съобразявайки се именно с романтичната 
традиция, наложила наличието на балкон, Дзефирели също използва в своя 
филм не прозорец (както изисква шекспировият текст), а балкон4.  
  

Пред балкона на Жулиета днес има своеобразен площад. Според 
шекспировата пиеса стаята на девойката гледа към двор: В градината на 
Капулети. Горе на прозореца се показват Ромео и Жулиета5 (Capulet's 
orchard. Enter Romeo and Juliet above, at the window) – трето действие, пета 
сцена. Жулиета предупреждава своя любим: 
 
 Висока е градинската стена  

и ако нашите те сварят в двора,  
за тебе това място ще е смърт!6 
 
В градината има нарово дръвче (pomegranate-tree): 

 Не беше чучулига,  
а славей, вярвай, славей туй, което  
прониза боязливия ти слух.  
Той пее нощем в клонките на нара7.  

 
*** 

 
От 1930 г (до ден днешен) на улица Галилей №3 във Верона се 

разполага седалището на Клубът на Жулиета (Il Club di Giulietta). 
Организацията, финансирана от градската управа, провежда редица 
мероприятия, свързани с името на шекспировата героиня (литературни 
конкурси, туристически маршрути, културологични дискусии и т.н.).  
                                                           
3 Превод: Валери Петров. 
4 Преди да създаде филма Ромео и Жулиета Дзефирели режисира едноименна театрална 
постановка в лондонския Олд Вик. За утвърдената традиция сцената на прощаване да бъде 
представяна на балкон (трето действие, пета сцена), Дзефирели споменава в своята 
автобиография: „…Но най-голямата изненада беше, че избраният от мен наистина млад 
състав ми даде възможност да избегна традиционния балкон, който за мен бе символ 
на типа постановка, която всички искахме да забравим. Домът на Жулиета в моята 
версия беше – както трябва да е бил в действителност – не красиво място, потънало в 
цветя, а мрачна крепост, издигната, за да държи далеч неприятелите на Капулети. 
Жулиета тичаше по ходника, а Ромео, за да се доближи до нея, трябваше да изкачи по 
стръмна каменна стена, като се държи за буйно и жилаво пълзящо растение.“ 
Дзефирели, Фр. (2012) Автобиография. София: „Колибри“, стр. 163. 
5 Превод: Валери Петров. 
6 Второ действие, втора сцена. Превод: Валери Петров. 
7 Второ действие, втора сцена. Превод: Валери Петров. 
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По инициатива на клуба всяка година на 16 септември във Верона се 
обявява официален празник: честване рождения ден на Жулиета. Пред 
многохилядните тълпи се разиграват костюмирани шествия, улични 
спектакли, връчват се всевъзможни отличия (например литературната 
награда Scrivere per amore). Определена е датата 16 септември, защото 
тогава е рожденият ден на Жулиета според новелата на Луиджи да Порто   
Най-новата открита история на двама благородни влюбени и тяхната 
печална смърт във Верона в епохата на Бартоломео дела Скала, 1524г. В 
текста на Порто родителите на девойката (Антонио и Джована Капулети) 
обсъждат кога би било най-удачно да я омъжат:  

 
Монсеньор Антонио, – изрече сеньора Джована, – нашата дъщеря 
вече много време плаче непрестанно. Затова, преди съвсем да се е 
изтощила от мъка, мисля, че трябва да я омъжим. Тази година в 
дена на Света Евфимия ще навърши 18 години8. 
 
Историците изчисляват, че ако действието в новелата на Порто се 

развива през 1302 г, то рождената година на Жулиета е 1284-та, а датата – 
16 септември (по Юлианския календар). Но в шекспировата пиеса е 
обозначена друга дата – нощта срещу празника на жътвата (on Lammas-eve 
at night).  

 
Lady Capulet:  
This is the matter: – Nurse, give leave awhile, 
we must talk in secret: – nurse, come back again; 
I have remember'd me, thou's hear our counsel. 
Thou know'st my daughter's of a pretty age. 
 
Nurse: 
Faith, I can tell her age unto an hour. 

 
Lady Capulet:  
She's not fourteen. 
 
Nurse: 
I'll lay fourteen of my teeth, 
and yet, to my teeth be it spoken, I have but four 
she is not fourteen. How long is it now 
to Lammas-tide? 
 
Lady Capulet:  
A fortnight and odd days. 

                                                           
8 Porto, L. (1996). Giulietta e Romeo, novella storica di Luigi da Porto di Vicenza. Roma: Biblioteca 
dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi.  
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Nurse: 
Even or odd, of all days in the year, 
come Lammas-eve at night shall she be fourteen. 
Susan and she – God rest all Christian souls! – 
Were of an age: well, Susan is with God; 
she was too good for me: but, as I said, 
on Lammas-eve at night shall she be fourteen; 
that shall she, marry; I remember it well 9. 

 
В българската традиция не се чества празник на жътвата (Lammas), 

но в традиционния християнски български бит един от най-почитаните 
празници през летния период е Петровден. Отбелязва се на 29 юни (12 юли 
по стар стил). За яснота на българския зрител/читател Валери Петров 
превежда името на празника, който съвпада с рождения ден на Жулиета, 
като Петровден. 
 
 Синьора Капулети: 

Ела насам!… Ти, дойке, остави ни  
да поговорим… Или не! Постой!  
Като размисля, май е по-добре  
и ти да слушаш. Дъщеря ми, знаеш,  
е вече стигнала известна възраст…  
 
Дойката: 
Известна я! На мен ако не е  
известна до минутка! Аз, която…  

  
Синьора Капулети: 
Да. Тя навършва скоро четиринайсет…  

  
Дойката: 
От тези зъби четиринайсетте –  
макар че само четири май са те –  
залагам, че на четиринайсет точно  
ще стане не след много! Още колко  
остава до Петровден?  

  
Синьора Капулети: 

            Две недели.  
  

Дойката:  
След две недели, значи, през нощта  

                                                           
9 Първо действие, трета сцена. 
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срещу Петровден тя ще стане точно  
на четиринайсет. С моето Сузанче –  
мир на праха ѝ! – двете нали бяха  
връстнички с нея. Бедното ми чедо,  
не съм го заслужавала! Та, казвам,  
в нощта срещу Петровден тя ще стане  
на четиринайсет. Толкоз, няма грешка!10 
 
Празникът на жътвата (Lammas) се чества на 1 август. Защо управата 

на Верона избира 16 септември за ден, посветен на Жулиета (съобразявайки 
се с датата на Порто), въпреки, че тържествата са посветени на 
шекспировата героиня? Отговорът е еднозначен: средата на месец 
септември е много по-изгодна дата за посрещане на туристическия поток, 
отколкото най-жарките дни на лятото.  

 
*** 

 
През 1974 г. пред дома на Капулети е разположена бронзова статуя 

на Жулиета. Според запознатите екскурзоводи фигурата е въплъщение на 
думите на Монтеки, който обещава на Капулети да извае за дъщеря му 
статуя от чисто злато (I will raise her statue in pure gold):  

Капулети:  
Ръката си ми дай, Монтеки, братко!  
Едничка нея аз ти искам в откуп  
за свойта Жулиета!  
 
Монтеки: 

      Не, ще имаш  
по-щедър дар. На нея аз ще вдигна  
прекрасен паметник от чисто злато,  
тъй дивен, че Верона, докогато  
се казва тъй, ликът ѝ ще блести,  
най-пръв от всички градски красоти!11 

 
Поверието гласи, че който докосне бронзовата фигура, ще бъде 

благословен (в любовта, семейния живот и т.н. – според интерпретациите на 
различните екскурзоводи). Ала управата на Верона не е счела за нужно да 
пресъздаде и обещанието на Капулети, който в отговор на щедрия жест на 
Монтеки изрича: 
 
 А аз Ромео в злато ще излея,  

та той навеки да стои до нея  
                                                           
10 Превод: Валери Петров. 
11 Пето действие, трета сцена. Превод: Валери Петров. 
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и да се помнят две дечица мили,  
враждите на бащите си платили!12 

 
*** 

 
Туристическите обекти във Верона, свързани с историята за 

трагичната любов на Ромео и Жулиета, отразяват именно шекспировата 
пиеса; имената на Порто и Бандело не фигурират в рекламните брошури, 
картите на града или обозначенията на сгради и улици. Става дума за 
шекспировите герои Ромео и Жулиета, но се оказва, че домът на Жулиета 
не е дом на шекспировата Жулиета, балконът на Жулиета не е част от 
нейната история, бронзовата статуя – също не съответства на шекспировия 
текст (в противен случай до фигурата на девойката трябва да е и статуята на 
Ромео). Градските празненства, посветени на рождения ден на Жулиета, 
нямат общо с шекспировата героиня.  
 

*** 
 

Сред главните атракции на града е и гробът на Жулиета, разположен 
в криптата на манастира Св. Франциск (San Francesco al Corso). Именно тук 
брат Лоренцо (според шекспировата пиеса) венчава Ромео и Жулиета. Тук се 
намира и килията на монаха.  

Килията на брат Лоренцо е ключово място в пиесата: пет сцени (от 
общо 24 сцени и един пролог) се развиват пред или в килията на монаха13.  

Тук, според указанията за туристи, се намира гробът на Жулиета.  
В шекспировия текст не е посочено, че фамилната гробница на 

Жулиета е разположена именно в манастира Св. Франциск. Във финалната 
сцена на пиесата е отбелязано единствено: В гробището, пред гробницата 
на Капулетите14 (A churchyard; in it a tomb belonging to the Capulets).  

Няма логика фамилната църква на Капулети да бъде Св. 
Франциск.Традицията повелява църквата на знатните фамилии да бъде 
разположена в непосредствена близост до владенията на въпросните 
фамилии (да се намира в съответната енория/община). Ако предположим, 
че домът на фамилия Капулети се намира на улица Капело, църквата Св. 
Франциск е твърде отдалечена от тяхната енория.  

Трикратно членове на фамилия Капулети споменават името на 
църквата Св. Петър – родителите на Жулиета възнамеряват дъщеря им да 
сключи брак тук. Логично е да считаме, че именно това е фамилната църква 
на Капулети. В трето действие, пета сцена синьора Капулети разговаря с 
Жулиета: 
                                                           
12 Пето действие, трета сцена. Превод: Валери Петров. 
13 Пред или в килията на брат Лоренцо се развиват трета сцена от второ действие, шеста 
сцена от второ действие, трета сцена от трето действие, първа сцена от четвърто действие и 
втора сцена от пето действие. 
14 Пето действие, трета сцена. Превод: Валери Петров. 
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Lady Capulet:  
Marry, my child, early next Thursday morn, 
the gallant, young and noble gentleman, 
the County Paris, at Saint Peter's Church, 
shall happily make thee there a joyful bride. 
 
Juliet: 
Now, by Saint Peter's Church and Peter too, 
he shall not make me there a joyful bride. 
 

Преводът на Валери Петров не е дословен: 
 

Синьора Капулети: 
В четвъртък сутрин знатният и хубав  
граф Парис ще те придружи във храма  
на Свети Петър, за да те направи  
във него своя радостна съпруга!  

  
Жулиета:  
Пък аз кълна се в храма и в светеца,  
че ще се радвам да си вземе друга! 
 

 След отказа на Жулиета да се венчае за избрания от родителите ѝ 
жених, в разговора се намесва и синьор Капулети: 

Thank me no thankings, nor, proud me no prouds, 
but fettle your fine joints 'gainst Thursday next, 
to go with Paris to Saint Peter's Church, 
or I will drag thee on a hurdle thither. 
 

Преводът на Валери Петров не споменава името на църквата: 
 

Синьор Капулети: 
Тез твои „благодарни-млагодарни“  
и „горди-морди“ да ги прекратиш,  
красавице, и тез краченца виж  
да са готови, за да те докарат  
четвъртък в черква, че ако не,  
ще те закарам в клетката, в която  
развеждат курвите!  

 
Трикратно в текста е отбелязано, че фамилната гробница на Капулети 

е Св. Петър. И въпреки това управата на Верона решава, че гробът на 
шекспировата Жулиета няма да бъде при нейните прадеди. 
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В манастира Св. Франциск идва Ромео, за да потърси съвет от брат 
Лоренцо. Логично е да се предположи, че младият Монтеки търси помощ от 
доверено лице и следователно Св. Франциск е църква, обслужваща неговата 
фамилия. Няма логика Жулиета Капулети да бъде погребана именно в 
църква, свързана с рода Монтеки. 

Но от комерсиално-туристическа гледна точка манастирът Св. 
Франциск е много подходящо място: разполага с просторен двор и голяма 
гробница (с два изхода).  

Възможен е и друг отговор: управата на Верона решава гробът на 
Жулиета да бъде в църквата Св. Франциск, а не в семейната гробница на 
нейния род, защото църквата Св. Петър е художествена измислица. 

В средновековна Верона съществуват 4 едноименни църкви – San 
Pietro in Castello, San Pietro in Archivolto, San Pietro Martire и San Pietro 
Incarnario. Шекспир не посочва в текста коя от тези четири църкви имат 
предвид Капулети. Но от решението на младите Ромео и Жулиета да бъдат 
венчани от брат Лоренцо следва, че църквата, към която принадлежат 
фамилиите Монтеки и Капулети, е францисканска. Чрез тайния си брак 
Ромео и Жулиета се надяват да поставят фамилиите си пред свършен факт. 
Следователно – бракът им трябва да бъде признат за валиден и от двете 
страни. 

Оттук и изводът, че църквата Св. Петър, спомената трикратно в 
разговора за женитба, е францисканска.  

San Pietro in Castello се намира на територията на Кастелвекио, но не 
съществува в епохата на Бартоломео. San Pietro in Archivolto е изградена 
преди XIII век, ала никога не е функционирала като енорийска църква; а и е 
разположена изключително далеч от дома на Капулети. San Pietro Martire не 
е францисканска църква. San Pietro Incarnario е францисканска църква, 
построена през 955 г. Намира се на улица Сан Пиетро Инкарнарио (via San 
Pietro Incarnario) – в непосредствена близост до дома на фамилия Капулети. 
Постройката днес не е съхранила оригиналния си облик и представлява 
неатрактивна смес от стилове. Но именно тази францисканска църква е в 
енорийския обсег на Капулети. И още една подробност: ако от дома на 
Жулиета трябва да се отиде до манастира на брат Лоренцо, пътят минава 
именно покрай църквата Сан Пиетро Инкарнарио. 

Но тази църква няма просторен двор за посрещане на туристи. Не 
разполага и с подземие, което да бъде превърнато в гробницата на 
Жулиета. След II Световна война Сан Пиетро Инкарнарио работи като 
православен храм – т.е. място, което не може да бъде обвързано с 
традиционна католическа фамилия от Верона.  

Брат Лоренцо е довереник на младия Ромео. Не е логично гробът на 
Жулиета да е в гробницата на църквата (посещавана от Ромео още преди 
запознанството с Жулиета), а гробът на самия Ромео да не се намира тук. 
Ромео и Жулиета умират един до друг, но – според управата на Верона – не 
са погребани един до друг, при това нито Ромео е погребан в гробницата на 
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своя род, нито Жулиета – в гробницата на своята фамилия (както повелява 
традицията). 

Родителите на Жулиета уговарят венчавката ѝ с граф Парис и в 
отчаянието си Жулиета идва за съвет при брат Лоренцо. Той е довереник на 
нейния любим Ромео и затова и тя търси подкрепа именно от него. Брат 
Лоренцо предлага отчаян план: 

 
 
Тогава чуй: иди си у дома, 
кажи на свойте, че приемаш графа 
и дай си весел вид. А вечерта 
пред сватбата ви – тоест утре вечер – 
предлог си намери да си самичка, 
когато ще си лягаш, и недей 
да пускаш дойката да спи при теб. 
Дръж тази стъкленичка и в леглото 
изпий й съдържимото до капка! 
Щом сториш го, по всичките ти жили 
ще протече студен и сънен ток; 
размереният удар на сърцето 
ще се забави; пулсът ти ще спре; 
ни дишане, ни топлина ще казват, 
че жива си: трендафилът на твойте 
страни и устни ще повехне в миг 
до цвят на пепел и ще се затворят 
прозорците на твоите очи 
като при смърт; във трупна вкочанялост 
ще бъдат крайниците ти – и тъй ще спиш 
четирсет и два часа, след което 
като от сладък сън ще се събудиш. 
Така, на утрото, когато дойде 
женихът да те вземе, ти ще бъдеш 
все още мъртва, и по обичая 
в разкошни дрехи и в открит ковчег 
ще те положат в гробницата древна 
на Капулетите. А дотогава 
аз вече ще съм писал на Ромео 
за плана ни и той ще дойде тук, 
за да присъства със мен на твойто 
пробуждане и да те отведе 
във Мантуа преди зори15. 
 

                                                           
15 Четвърто действие, първа сцена. Превод: Валери Петров. 
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Ако гробницата на фамилия Капулети се намира на територията на 
манастира Св. Франциск (манастирът, към който е служител брат Лоренцо), 
то няма нужда отчето да говори за гробницата древна на Капулетите. За 
логиката на разказа е достатъчно да каже, че погребението ще се състои 
тук (или в църквата, или в гробницата на църквата). Изричното 
упоменаване на гробницата древна на Капулетите в този контекст 
подсказва, че гробницата на Св. Франциск не е фамилната гробница на 
Капулетите.  
 

*** 
 

За къщата на Ромео – друга туристическа атракция във Верона – 
дори не е нужно да говорим. Никъде в текста на Шекспир (или на неговите 
предшественици, разказали историята на враждуващите знатни родове 
Монтеки и Капулети) не се споменава домът на Монтеки. Но през 1930 г. 
градската управа решава да установи място и за къщата на Ромео. Изборът 
пада върху дворец, собственост на някогашна богата веронска фамилия – 
Нагарола. Семейното предание разказва за нещастна любов (или поне 
градската управа намира подобен разказ за приемлив за туристите).  
 
 

Митът е създаден: съдбата на младите трагично влюбени 
шекспирови герои е неизменно свързана с Верона. Туристическите потоци 
следват старателно оформени табели и знаци, които не оставят място за 
съмнение, че именно това място (дом, църква, двор) е обектът на тяхното 
възхищение. Всъщност достатъчно е всеки турист да носи със себе си по 
време на посещение в града шекспировата пиеса: не да се води по 
указатели и табели, а да чете самия текст.  

Филмът на Дзефирели, който силно спомага за утвърждаване на мита 
„Верона на Ромео и Жулиета“, е красива авторска интерпретация. Това не е 
научен трактат или академичен постулат, който трябва да се следва. Ала 
силата на киното е изключително мощна и повежда туристическия поток в 
интересна, но невярна (спрямо оригинала) посока. 
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ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА КЛАСИЧЕСКАТА И 
КОМПЮТЪРНА 3D АНИМАЦИЯ 

 

Гл. ас. д-р Севина Иванова 

 

Резюме: В този текст са анализирани философско-естетически, 
киноведски и специализирани анимационни източници, които 
изследват задълбочено основни понятия в спецификата на 
анимационното изкуство. Разгледани са значимите имена на 
историци и теоретици на анимационното кино, както и най-
важните явления по темата за новата, дигитална вълна, като 
продължение и резултат от технологичната еволюция на 
анимационното кино и естетическото развитие на 
анимационния образ. Изследването обхваща специализирана 
литература, която обхваща практически наръчници по анимация; 
справочна литература, която обединява практика, исторически 
изследвания и теория; и изцяло теоретични трудове. Те са 
обобщени в два основни раздела, според своята тематика – 
класическа анимация и дигитални технологии. 

На базата на сравнението и посочените изследвания на изявени 
автори в различни сфери на науката и теорията, са изтъкнати 
тясната взаимовръзка между особеностите на компютърната 
среда и произтичащите от това важни промени, както в 
практически, така и в естетически аспект. 

Ключови думи: Анимационно кино, дигитални технологии, език на 
анимацията, кино теория, класическа анимация, компютърна 3D 
анимация, компютърна графика, основни принципи на анимация, 
CGI. 

 В исторически план може да се каже, че теоретичните разработки в 
областта на световното анимационно кино са сравнително малко, за 
разлика от тези посветени на изобразителните изкуства или киното. След 
навлизането на модерните технологии и все по-забележимото, 
разнообразно и широко приложение на анимацията, се появяват 
изследвания, обхващащи голям диапазон от нейната променяща се 
специфика. Това се отнася и за българското анимационно изкуство, особено 
в теоретизирането на техниките и технологиите за изграждането на 
анимационния образ. 
 По-надолу ще бъдат разгледани литературните източници, свързани с 
темата. Те са обобщени в два основни раздела, според своята тематика – 
класическа анимация и дигитални технологии. 
 



 

19  

 

 1. Класическа анимация 

 Що се отнася до класическата анимация, трудовете могат да се 
разделят на няколко групи: 

 1.1 Практически наръчници и учебници, предназначени да улеснят 
аниматорите и да ги ориентират в едно от най-сложните изкуства – да 
вдъхнат душа на неживата рисунка, кукла, изрезка, фотография и т.н. Този 
вид литература се появява в зората на дисниевата мощ - първият учебник по 
анимация, който и до ден днешен се ползва от мнозина, е този на 
аниматора Престън Блеър. Един от образованите художници в студиото на 
Уолт Дисни, Престън Блеър се захваща да систематизира практическия си 
опит по времето на Голямата депресия в Америка. Тогава в редиците на 
студиото се вливат нови хора без необходимата изобразителна култура и 
без практически познания в областта. Целта на неговия труд е да подготви 
всичките тези хора професионално. Първият му учебник носи 
изчерпателното название „Анимация“ (Animation) и излиза през 1948 г. 
Опитът му като аниматор на типажи в студията Уолт Дисни и Метро Голдуин 
Майер оказва силно влияние върху стилистиката на героите, които Блеър 
издава в най-известния си наръчник за анимация - Cartoon Animation16, 
излязла от печат през 1994 г. Книгата обобщава някои най-базисни понятия 
от рисуването, като изграждане на конструкцията на героя, пропорциите и 
обема на фигурите, но представени в олекотената стилистика на 
анимационния персонаж в традицията на фирмите, за които е работил 
аниматорът. Показани са различни положения на стилизирани ръце, 
характерни анимационно преувеличени изражения на лицето, линията на 
движение в анимацията и др. Тук присъства най-популярното упражнение в 
анимацията – схемата на отскачащата топка с разредката на движението и 
деформацията на обема в точно определени положения. Схемата е 
демонстрирана в три варианта, илюстриращи нейното приложение от 
елементарната форма на топката до деформацията на обема в двама герои 
с различни конструкции на тялото – дългокрака жабка и пълничък чичко. 
Повечето от представените схеми са извадки от съществуващи анимационни 
филми с познати герои, които авторът е анимирал през годините. Тази 
кратка подготовка е достатъчна като въведение към приложените схеми на 
анимационни движения в следващите части. Липсват дълги текстови 
описания, характерни за повечето издания от по-късни години, затова 
наръчникът е чудесно пособие за начинаещи аниматори с голямото 
количество илюстративен материал.  
 Подобни на учебника на Престън Блеър са книгите на Джон Халас и 
Харолд Уитъкър „Таймингът в анимацията“17; „Работна книга на аниматора“ 
                                                           
16 Blair, Preston (1994). Cartoon animation. Walter T. Foster Publishing. 
17 Whitaker, Haroldand, Halas, John (2002). Timing for Animation. Focal Press. 
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на Тони Уайт18, „Анимация: Механика на движението“ на Крис Уебстър19; 
Боривой Довникович Бордо20 и други автори с практически опит в 
анимацията. Новото и различното в тези книги е наличието на по-подробна 
информация за цялостния анимационен процес от сториборда и 
анимацията до заснемането на лента. Също така присъстват по-детайлни 
описания и анимационни схеми за анимацията на меки и твърди тела, 
ефекти като взрив, природни феномени като дъжд и др. Някои от тези 
помагала съдържат конкретни анимационни задачи с по-сложен характер – 
движение на обекти с изместен център на тежестта или взаимодействие с 
други обекти. За подобни примери могат да бъдат посочени летене на чук 
или анимацията на герой, вдигащ и хвърлящ тежък предмет. Всички те и 
днес са неразделна част от методите за обучение на аниматори по цял свят.  
 Сред тези учебници се нареждат и издадените на ксерокс помагала 
на българския аниматор Антон Траянов „Технологически процеси при 
производството на рисувания филм” и „Нарисувани движения“ – 1 и 2 част.  
 Докато Престън Блеър показва тайминга и стилистиката на 
стилизирания персонаж, книгата на друг аниматор от школата на Дисни –
Ричард Уилямс разкрива много детайлен подход към анимацията на 
персонажи, насочен изключително към традицията на студиото да използва 
плавни и реалистични движения, особено характерни за техните 
пълнометражни анимационни филми. Признание за уменията на Уилямс са 
двата Оскара за 28 минутния телевизионен филм „Коледна песен“ (реж. 
Ричард Уилямс, 1971 г.) през 1973 г. и игралния „Кой натопи заека Роджър?“ 
(реж. Робърт Земекис, 1988 г.) през 1989 г. За последния филм Ричард 
Уилямс получава още и Награда за специални постижения за режисурата на 
анимационната част във филма и за създаването на анимационните типажи. 
Неговият „Наръчник за оцеляване на аниматора“ се счита за основната 
настолна книга, която всеки аниматор трябва да притежава в колекцията си. 
Тя обобщава дългогодишния практически опит на автора с някои известни 
трикове от студио Дисни, по-известни като „основни принципи на 
анимацията“. Важно място тук заемат схеми на различни типове походки, 
показващи на аниматорите как да пресъздават отчетливо характера и 
емоционалното състояния на персонажите. Второто издание на този 
толкова успешен учебник излиза през 2009 г. То включва 16 DVD-та с 
анимираните упражнения от текста, заедно с видео лекции на самия 
Уилямс. Интересно е да се отбележи забележката на аниматора към по-
ранния учебник на Престън Блеър в частта му за липсинга21 на 
анимационния герой. Аниматорът обяснява причините за неправилния 
                                                           
18 White, Tony (1988). The Animators Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation. 
Watson-Guptill Publications. 
19 Webster, Chris (2005). Animation: The mechanics of motion. Oxford; Burlington, MA: Elsevier 
Focal Press. 
20 Bordo, Borivoj Dovnicovich (2007). Skolacrtanogfilma. Beograd: Filmskicentar Srbije: 
Fakultetprimenjenihumetnosti. 
21 Синхронизация на движението на устните при говор по предварително записан звук. 
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подход за разделяне на думите при говор в схема от звуци, показани в 
няколко рисунки с положението на устните. Според аниматора героите не 
произнасят своя текст на отделни звуци, с които просто да образуват дадено 
изречение. Успехът на актьорската игра на типажа в анимационното кино се 
постига чрез разделяне на действието на цели фрази. Репликите се 
произнасят слято, но с акценти върху важните моменти, като по този начин 
се внушава и определено настроение. 

По-модерната литература, посветена на анимацията като „занаят”, 
включва не само анимирането, но и други етапи от класическото 
производство на анимационни филми, както и видовете анимационни 
технологии. Подобна е книгата на Кит Лейбърн – „Книга за анимацията”22. 
Интерес представляват публикациите, разкриващи тайните на обемния 
филм в издания за популярни творци като книгата на Питър Лорд и Брайън 
Сибли за Ардман студио23 (известно със сериите си за Уолъс и Громит) или 
Марк Салисбъри за пълнометражния филм на Тим Бъртън – „Мъртвата 
булка“24. 
 1.2 Справочната литература, съдържа освен практически съвети, 
исторически справки и теоретични обобщения. Такава е книгата на Франк 
Томас и Оли Джонстън „Илюзия за живот”, на която се основават редица 
трудове, които бихме могли да отнесем към този вид литература. Авторите 
ѝ принадлежат към т.н. „деветима старци” на Дисни – водещите автори в 
компанията му, които, разказвайки историята на „Дисни”, систематизират 12 
основни принципа за анимация. Те са следните: 

• Сплескване и разтягане (Squash and Stretch) 
• Подготовка (контра-движение) (Anticipation) 
• Постановка (Staging) 
• Хронологично действие и От поза в поза (Straight Ahead Action and 

Pose-to-Pose) 
• Остатъчно движение и Застъпващо движение (Follow Through and 

Overlapping Action)  
• „Ускорително" и „Забавително" движение (Slow In and Slow Out) 
• Движение по дъга (Arcs) 
• Второстепенни движения (Secondary Action) 
• Темпоритъм или тайминг (Timing) 
• Художествено преувеличение (Exaggeration) 
• Правилна рисунка (Solid Drawing) 
• Привлекателност (Appeal) 

 
                                                           
22 Laybourne, Kit (1978). The Animation Book. Crown Publishers, Inc. New York. 
23 Lord, Peter & Sibley, Bryan (1999). Cracking animation: The Aardman book of 3-D Animation. 
Thames & Hudson Ltd. 
24 Salisbury, Mark (2005). Tim Burton's Corpse Bride: An Invitation to the Wedding. Titan Books 
Ltd.  
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 Принципите обединяват основните нютонови закони на механиката и 
емпирични данни за движението, получени от директно наблюдение или 
чрез фотографиране (по фотографиите на Едуард Мейбридж25) с основни 
принципи в карикатурата, както и максими в нямото кино и театъра. Целта 
на тези принципи е една – да се постигне максимално емоционално 
внушение у зрителите.  
 Естетиката на студио Дисни търси ефективно въздействие върху 
публиката от чисто комерсиални подбуди. Този стремеж е отразен в някои 
от изброените анимационни принципи, като привлекателността например, 
но това се отнася повече до опитите за постигане на възможно най-
реалистичните персонажи и пластична анимация, доближаваща се до 
натурата.  
 Реалистичната тенденция, която заема специално място в 
творчеството на Дисни, е предмет на дългогодишни дискусии в 
анимационното кино. Най-голямото противоречие в анимационните филми 
на студиото произлиза точно от опитите да се комбинират натурно копирани 
герои и откровено измислени. За да постигнат емоционално 
съпреживяване, в студиото се опитват да пресъздават колкото се може по-
автентично човешката емоционалност и по този начин да постигнат 
желаното въздействие върху публиката. Изследванията на аниматорите 
върху това как зрителя възприема рисувания движещ се образ показва, че 
копирането на движение от действителността прави рисуваните герои да 
изглеждат „вдървени” и „неживи”26. Наблюдавайки реакцията на зрителите, 
аниматорите анализират стратегии за преодоляване на проблема, за да 
направят анимацията по-близка до възприятията на човека. Постепенно те 
оформят тези „12 основни принципи на анимацията“. Най-важните от тях – 
„сплескване и разтягане”, както и „художествено преувеличение” се считат 
за едни от най-важните за анимационното изкуство.  
 Още от първия пълнометражен филм „Снежанка и седемте 
джуджета” (реж. Дейвид Хенд, 1937) студията разчита на смесица от 
ротоскопия27 за натурните герои и силно преувеличени човешки емоции за 
анимацията на карикатурните персонажи. Според авторите на цитираната 
книга „Илюзия за живот: Анимацията на Дисни”, и двама от най-изявените 
аниматори в студиото, това е първият анимационен филм успял да разплаче 
публиката28.  
 В този вид литература, посветена на анимацията, забележителни за 
мен са книгите „Кадр за кадром“ от Иван Иванов - Вано29, „Снег на траве“ от 
                                                           
25 Muybridge, Eadweard (1907). The Human Figure In Motion. London: Chapman & Hall;  
Muybridge, Eadweard (1985). Horses And Other Animals In Motion. Dover Publications Ltd.  
26 Thomas, Frank and Johnston, Olie (1981). Disney animation - The illusion of life. Abbeville Press, 
New York. 
27 Техника на копиране на движенията на героите от натурно заснети актьори. 
28 Пак там, с. 47 – 69. 
29 Иванов-Вано, Иван Петрович (1980). Кадр за кадром. Изд. „Искусство“, Москва. 
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Юрий Норштейн30. В книгите на тези големи майстори на руската анимация 
има мемоари и история, разкази за това как са направени филмите им. Не 
липсват обаче и есеистично поднесени „анимационни истини”, които като 
лични обобщения и прозрения, според мен не отстъпват на заключенията в 
много чисто теоретични трудове. Те отварят пред четящия нови хоризонти 
свързани с личното творчество. Въпреки че това са спорни тези, за мен е 
особено ценен този личен споделен опит. Така например за Норщейн 
анимацията стои по-близо до литературата и театъра, отколкото до 
изобразителното изкуство и киното, точно защото борави с условността и 
свръхреализма. Всяка идея може да се представи по чисто условен начин и 
така да стимулира въображението на зрителя да попълни липсващите 
елементи - „чрез условността отгатваме реалността“. Все пак това 
негово заключение се отнася предимно до личното му творчество и до една 
от анимационните му филми, но показва неговото по-различно виждане за 
възможностите на анимационното кино. 
 Особено интересна сред тези текстове се оказа книгата на известния 
британски аниматор Бари Първис за неговата дългогодишна страст към 
обемното триково кино31. Тук освен практически съвети, трикове и методи 
на работа, са потърсени връзките на анимацията с другите изкуства като 
театъра, операта и балета. 
 
 1.3 Исторически изследвания в областта на класическото анимационно 
кино 
 В повечето от общите истории на киното се отделя внимание и на 
анимационното кино, особено когато става дума за произхода на киното. 
Анимацията предхожда игралното кино и заради това в повечето 
исторически изследвания има части, посветени на т.н. „анимационни 
играчки“ - уреди и приспособления, предназначени да създават илюзията, 
че отделните изображения (в началото рисунки, а после фотографии) се 
движат. Забележително изследване в това отношение представляват 
историческите томове на Жорж Садул32. Интересни моменти от 
историческото развитие на кинотехнологията се откриват и в труда на 
Рудолф Арнхайм „Киното като изкуство“.33 В българската литература също 
съществуват трудове, части от които са свързани с анимацията. Може да се 
отличат текстовете на Тодор Андрейков „История на киното”34и „Комичното 
                                                           
30 Норщейн, Юрий (2008). Снег на траве. Изд. „Красная площадь“, Москва. 
31 Purves, Barry, C. J. (2008). Stop Motion: passion, process and performance. FocalPress. 
32 Садуль, Жорж (1961). Всеобщая история кино. Изд. „Искусство“, Москва. 
33 Арнхайм, Рудолф (1989). Киното като изкуство. София, изд. „Наука и изкуство“. 
34 Андрейков, Тодор. История на киното. Том 1 и том 2, изд. „Колибри“, 2004, 2006. 
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на екрана”35, „Специална история на киното“ от Неделчо Милев36 и 
„Българско кино. Енциклопедия." на Александър Янакиев37.  
 Историческите изследвания, посветени само на анимационното изкуство, 
закъсняват сравнително много във времето. Първоначално излизат 
исторически изследвания, посветени на националните школи по анимация, 
като тази тенденция продължава и до днес. „Мастера советской 
мультипликации”, съставител Бабиченко, е сборник от портрети за големите 
фигури на съветската анимация38. Сред този вид трудове, които се 
фокусират върху националните особености на анимационното изкуство, е 
важен трудът на Леонард Малтин и Джери Бек „За мишока и магията“39, 
посветен на американската анимация. Сред потока на историята на 
киноизкуството и анимацията, важен текст, който може да бъде сравнен 
единствено с фундаменталния труд на Жорж Садул, е книгата на 
Джаналберто Бендаци от 1994 г. Тя съчетава историческото изследване на 
еволюцията в анимационното изкуство с подробно разглеждане на 
националните школи по света40. Наред с тези трудове не бива да се 
пропускат и творческите портрети на майсторите на анимационното кино, 
които прави Джон Халас в книгата си „Майстори на анимацията“.41В този 
род изследвания в българската литература са забележителни книгите на 
Красимира Герчева „Феноменът българска анимация42 и Надежда 
Маринчевска „Българското анимационно кино 1915-1995”43.  

В последната група изследвания влизат онези, които анализират 
анимационното изкуство на по-високо ниво, разглеждайки го в контекста 
на другите изкуства. Тук отново разделителната линия е между трудове, 
посветени на киното изобщо (Рудолф Арнхайм, Андре Базен, Марсел 
Мартен44, Зигфрид Кракауер, Сергей Айзенщайн и т.н.) и на онези, които 
обособяват анимацията като самостойно изкуство (Сергей Асенин, Пол 
Уелс). Кое отличава анимацията от другите изкуства; кое я сближава с 
другите изкуства; как анимационното изкуство се вписва в общия културен 
пейзаж – това са основните въпроси, на които тези теоретични изследвания 
търсят отговор. Нерядко тези изследвания включват и актуална критика, а 
понякога и исторически и технологични уточнения.  
                                                           
35 Андрейков, Тодор (1995). Комичното на екрана. Изд. „Народна култура“. 
36 Милев, Неделчо (2006). Специална история на киното. Историческа поетика. Изд. 
„Колибри“. 
37 Янакиев, Александър (2000). Българско кино. Енциклопедия. С., Титра, 2000. 
38 Бабиченко, Дмитрий Наумович (1972). Мастера советской мультипликации. Изд. 
„Искусство“. 
39 Maltin, Leonard; Beck, Jerry (1987). Of Mice and Magic: A History of American Animated 
Cartoons. Publisher: Plume. 
40 Bendazzi, Gianalberto (1994). Cartoons. One hundred years of Cinema Animation. London, John 
Libbey & Company Ltd. 
41 Halas, John (1987). Masters of animation. London: BBC Books. 
42 Герчева, Красимира (1983). Феноменът българска анимация. С., изд. „Наука и изкуств”. 
43 Маринчевска, Надежда (2001). Българско анимационно кино 1915-1995”. Изд. „Колибри“. 
44 Мартен, Марсел (1962). Езикът на киното“. София, „Наука и изкуство“. 

http://www.titra.net/
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1.3.1 Трудове, посветени на киното 
В рамките на този труд не се налага да се прави подробно 

изследване на кинотеорията. Но въпреки това аз смятам, че е нужно да се 
спра на нея дотолкова, доколкото тя помага да се разбере природата на 
анимационното изкуство. Този проблем е пряко свързан с предмета на 
изследване на настоящия текст, тъй като приложението на компютърната 3D 
анимация, заема все по-осезаемо място освен в анимационното кино, още и 
като визуални ефекти в игралното кино. 

В този преглед на литературата ще се позова само на някои отделни 
автори и цитати, тъй като сравнението с тях ще ни позволи да стигнем до 
същността и природата на анимационния образ.  

Особено място тук заема творчеството на Уолт Дисни, който със 
средствата на изобразителното изкуство и анимацията прави опит за пълно 
наподобяване на реалността. За повечето теоретици на киното и на 
анимационния образ тази тенденция към реализъм предизвиква редица 
въпроси относно естетическата стойност на кинопроизведенията. Този 
проблем се наследява със засилваща се сила в компютърната 3D анимация, 
която може да се определи като пряк наследник на дисниевата тенденция 
към реализъм. 

В исторически план темата за реалистичното представяне се открива 
още в корените на изобразителните изкуства и кинотеорията, но тук аз ще 
посоча накратко някои, според мен важни текстове.  

В статията си „Живопис и кино“ американският филмов критик и 
теоретик от немски произход Рудолф Арнхайм сравнява изразните средства 
на живописта, театъра и киното, като отбелязва техните особености и 
различия. Без да се съсредоточава върху анимационното изкуство, той 
подчертава, че в киното се изисква правдоподобност, която да прикрие 
илюзията. „… в киното също може да се рисува, може да се рисуват и 
неща, които ги няма в реалността, но те винаги трябва да са нарисувани 
така, че гледайки ги, човек да мисли, че вижда самите неща, а не само да 
разпознава техните копия. Този закон очевидно важи за киното в доста 
широк смисъл, защото в един филм може да бъде показан и огромен 
дракон..., но той трябва да създава впечатление за нещо живо, а не само 
за движещ се модел от мукава“.45 Така Арнхайм очертава една основна 
тенденция в анимацията – стремежа към натуроподобно изображение, 
което същевременно да е достатъчно правдоподобно, че да може да накара 
зрителите да повярват в невероятното. Приложение на този подход в 
киното откриваме във визуалните ефекти. С навлизане на новите 
технологии, рисуваните или анимирани на ръка обемни модели в киното 
постепенно се заменят от изумително детайлни и фотореалистични 
компютърни анимации. Това, обаче е само едната страна за възможна 
реализация. 
                                                           
45Арнхайм, Р. Цит. Съч., 330-331. 
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За немския теоретик на киното Зигфрид Кракауер46, естетическата 
стойност на дадено изразно средство придобива по-високо измерение, ако 
то е изпълнено с присъщите за него свойства. Подобно на фотографията, 
киното трябва да разкрива красотата на физическата реалност, със 
собствените средства, които Кракауер нарича „кинематографичен подход“ - 
природната склонност на кинематографа да отразява живота какъвто е, без 
да се намесва странично.  

На базата на подробен анализ на особеностите на киното, Кракауер 
разграничава двете основни тенденции от неговото зараждане, 
продължаващи своето противоборство и днес – люмиерова (реалистичната) 
и мелиесова (авторското формотворчество). Изобретателите на киното 
братя Люмиер, отразяват тенденцията за обективно изобразяване на 
фактите. Техният филм „Работници напускат фабриката Люмиер в края на 
работното време“ от 1895 г. въплъщава идеята за неинсценираната 
реалност. Кинотриковете на Жорж Мелиес в „Пътешествие до луната“ от 
1902 г. полагат началото на визуалните ефекти и оформят образа на 
фантастичните възможности на киното. 

Зигфрид Кракауер е от тези критици, които смятат, че силата на 
киното е в реабилитацията на физическата реалност, т.е. в обективното 
изобразяване на живота, в търсенето на „неинсценирана реалност“, в 
умението да отразява непредвиденото. Реализацията на фантазни сюжети 
или исторически епоси отклонява от основната задача на киноизкуството. В 
този смисъл това, което се отнася до фотографската природа на филма, не 
би следвало да се отнася до анимацията, тъй като нейното истинско 
призвание е да изобрази нереалното, това което никога не би могло да 
съществува.  

В този контекст става особено ясно и разбираемо нееднозначното 
пренебрежително отношение към творчеството на Дисни. Кракауер силно 
критикува засилваща се тенденция на Дисни да изобразява фантазното със 
средствата на реализма. Това поставя под въпрос естетическите достойнства 
на анимацията, която е свързана преди всичко с мелиесовата тенденция.  

Особено внимание Кракауер отделя на опитите на Дисни да 
симулира движението на камерата и дълбочината на плана. В своите по-
ранни филми аниматора създава образи, родени от фантазията, докато 
неговите по-късни пълнометражни филми показват превръщането му в 
кинематографист. Изпълнени с реалистични пейзажи и натурни герои, 
филмите на Дисни демонстрират неговия засилващ се интерес към 
достоверността на кинокамерата и вече не са толкова пример за 
„одушевени рисунки“, колкото са „самият живот, репродуциран в 
рисунки“47. Затова погрешната отдаденост в анимацията на 
кинематографичния, разбиран в този контекст, като фотографско-
                                                           
46 Кракауэр, Зигфрид (1974). Природа фильма. Реабилитация физической реальности. 
Москва, изд. „Искусство“. 
47 Кракауэр, Зигфрид (1974). Природа фильма. Реабилитация физической реальности. 
Москва, изд. „Искусство“. 
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реалистичен подход, може да се окаже задушаваща за въображението на 
художника. И както това се е случило с Дисни, художник-аниматорът може 
да се превърне в автор, копиращ реалността, а не претворяващ я по свое 
виждане. 

Друг много важен теоретичен текст, отнасящ се пряко до 
нарастващата тенденция в компютърната анимация да пресъздава с 
фотографическа точност визуалните образи, принадлежи на известния 
френски теоретик Андре Базен. В своите основополагащи трудове върху 
природата на кинематографията, той разглежда киното като наследник на 
живописта и скулптурата. В основата на тези изкуства, чиито наследници са 
фотографията и киното, теоретикът открива връзка с древните практики за 
запазване на тленното тяло на човека чрез неговото мумифициране. В 
текста си „Онтология на фотографския образ“48 той пише: „Психоанализата 
на пластическите изкуства може да разглежда практиката на 
мумифицирането като основополагащ факт за нейния произход.“ Базен 
нарича този феномен „комплексът на мумията“49 и смята, че киното е част 
или по-модерната форма на изначалното желание да се съхрани човешкото 
тяло във времето.  

В този смисъл развитието на технологиите и триизмерна компютърна 
анимация се оказват следващ етап от изграждането на фотографската 
реалност в киното. Това е още една стъпка от постигането на „тоталното 
кино“, за което мечтае френският кинокритик. Разглеждайки историческото 
и технологическо развитие на киното, Базен обобщава неговата основна 
насока като „отъждествяване на кинематографическата идея с 
тоталното и цялостно възпроизвеждане на реалността“. Според него 
това, което тласка развитието на киното, е желанието да се създаде 
„съвършено подобие на външния (т.е. видимия) свят – в звука, цвета и 
обема.“50Инструментът за това - компютърната 3D анимация, вече се е 
появил, затова усилията за постигане на тотален реализъм придобиват 
особена привлекателност в съвременното кино. Произведенията на малкия 
и широкия екран все по-често показват откровено измислени персонажи и 
събития с неотличима от фотография точност. 

Тук е наложително да се обърне внимание на изследванията на един 
от видните теоретици и класици на руското кино - Сергей Айзенщайн. Той 
също отделя специално внимание на творчеството на Уолт Дисни в 
текстовете си за анимационното кино. Осмисляйки успеха на 
произведенията на американеца, Айзенщайн търси причините за това в 
изначалните и първични вярвания, закодирани в човека. В своите филми 
Дисни често показва на зрителя животни надарени с човешки качества – те 
говорят и изпитват емоции също като нас и в този смисъл са двойно 
                                                           
48 Базен, Андре (1972). Что токое кино?. В: Онтология фотографического образа. 
Сборник, Изд. „Искусство“, Москва, стр. 40. 
49 Базен, Андре (1972). Миф тотального кино. Издательство „Искусство“, Москва, стр. 50. 
50 Базен, Андре (1972). Что токое кино?. В: Онтология фотографического образа. 
Сборник, Изд. „Искусство“, Москва, стр. 50. 
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оживени - във физически и духовен план. Айзенщайн определя този 
отличителен белег на дисниевите произведения като въплъщение на 
същинската идея на анимационното изкуство и изтъква това като голям 
потенциал за бъдещото му развитие.51 Потенциал, който се демонстрира 
успешно в съвременното кино. Друг важен аспект от спецификата на 
анимацията теоретикът вижда в т. нар. „плазматичност“ на героите. Той 
сравнява анимационната деформация на обемите, като удължаването на 
ръка или метаморфоза от една форма в друга с първичното желание на 
човека да избяга от ограниченията на собственото си тяло, да отрече 
установените норми и закони на физическия свят и да прескочи в този на 
метафизичнато52. Само анимацията, според него, предоставя възможността 
да придобиеш всемогъществото да променяш своята форма така, както 
пожелаеш. Затова, може да се каже, че тя винаги ще привлича интереса на 
човека, дори той да съзнава, че това се случва само на екрана.  

1.3.2 Трудове, посветени на обособяване на анимацията като 
самостойно изкуство 

В тези текстове като база за сравнение отново се среща творчеството 
на Уолт Дисни. Основното противопоставяне тук, подобно на литературата 
посветена на кинотеорията, произтича от това, че Дисни не се опитва да 
използва особеностите на анимационната изразност в своите филми, а цели 
да наподобява друга медия – реализма на киното.  

Руският критик и киновед Сергей Владимирович Асенин е един от 
малкото автори, изследващи особеностите на анимационното кино, 
неговите прилики и съществени отлики от другите изкуства. В книгата си 
„Вълшебници на екрана“ той прави обзор на естетическите проблеми на 
този своеобразен феномен, който назовава „осмото изкуство“, 
позовавайки се на статия на именития руски режисьор Фьодор Хитрук със 
същото заглавие, публикувана през 1963 г.  

Наред с историческия преглед на развитието на световната 
анимация, в текста са изградени портрети на важните творци, оставили 
забележим отпечатък върху нейния облик. Чрез богат фактологически 
материал в това изследване се показват влиянията и връзките на 
анимацията с другите изкуства, като по този начин някак естествено се 
разрива нейната собствена специфика. Критикът пише: 
„...мултипликацията (анимацията) се отказва от тази документална 
безусловност, даваща на кинематографа такива неоспорими 
преимущества пред театъра и заменя натурата с рисунка или с 
бутафорността на кукления филм. ... Средата, характера на 
действието, изразителните възможности на анимационния персонаж, 
толкова много се променят в синтеза на художествените средства, 
характерни за игралното кино, че ние действително имаме работа със 
своеобразно изкуство, силно отличаващо се от другите видове кино, 
                                                           
51 Leyda, Jay (1986). Eisenstein on Disney. London: Methuen.  
52 Айзенщайн, Сергей. М. Избрани творби. т. 2-3, С. НИ, 1976, 1977. 
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обединяващо в нов синтез възможностите на литературата, 
изобразителното изкуство, зрелището.С появата на чудодейната 
техника на киното, плоската графична рисунка и скулптурния обемен 
образ получават живот и движение на екрана, сюжетно-драматично 
развитие, звучащо слово и музика. Мултипликацията разкрива себе си 
като изкуство. Чрез нея в синтез встъпват художествените форми, 
съществено отличаващи се от тези, които стават основа за 
произведенията на игралния кинематограф.“53 

Анимацията се превръща в основно изразно средство за поетическо 
пресъздаване на действителността, а не директно, нито дори 
правдоподобно нейно възпроизвеждане. В света на анимационната 
изразност, фантазията на художника може да създаде всичко, което не 
съществува в действителност, да осмее или драматизира явленията от 
живота, синтезирайки ги до „остър философско-естетически коментар“54. 
Именно поради тази причина, в това изкуство е толкова важно авторското 
начало. Тук с пълна сила може да се изрази творческата позиция, 
светоусещането и концепцията на художника. Тя може да се разкрие в 
изобразителното решение, в драматургията, в ритъма или пластиката на 
анимационния образ.  

Друг забележителен труд на Асенин е книгата му посветена на 
известния чешки режисьор Иржи Трънка55. Монографията за майстора на 
кукления филм разкрива богатата традиция на обемния образ в изкуството и 
естетическите възможности на тази анимационна техника да пресъздава 
истории по автентичен начин.  

В този вид литература се отличава книгата на Пол Уелс „Да разберем 
анимацията“56, която е един от малкото текстове, опитващи се да направят 
по-всеобхватен анализ на особеностите на анимационното изкуство и 
драматургията в анимацията. Трябва да се отбележи, че в този текст и някои 
трудове, посветени на анимационната изразност от отвъд океана, се обръща 
внимание на комерсиалните продукции и телевизионните сериали. 
Забележителни изследвания на естетическите възможности на 
анимационните техники се откриват в книгите на Роджър Ноук57 и Морийн 
Фърнис58. В контекста на връзките между реализма и условността прави 
впечатление изследването на Фърнис върху естетическите възможности на 
плавната (fullanimation) или възможно най-близка до реалистичното 
движение и пестеливата анимация (limitedanimation) или условността на 
                                                           
53 Асенин, Сергей (1974). Волшебники екрана. Изд. „Искусство“, Москва, стр. 94-95. 
54 Пак там. 
55 Асенин, Сергей (1982). Иржи Трнка - тайна кинокуклы. Изд: „Союз кинематографистов 
СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства“. Москва. 
56 Wells, Paul (1998). Understanding animation. Routledge, Taylor & Francis Group. London and 
New York. 
57 Noake, Roger (1988). Animation Technique. Secaucus, Chartwell Books Inc. 
58 Maureen, Furniss (1999). Art In Motion: Animation Aesthetics. London, John Libbey & Company 
Ltd. 
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движението. В този смисъл пестеливата анимация не бива да се разглежда 
като лоша анимация, а като стилизация на движението. Особено важно 
значение в тази връзка придобива отделянето на група аниматори от студио 
Дисни, които търсят свой собствен изказ, разграничаващ се от 
реалистичната тенденция, която следва фирмата. След Втората световна 
война, решени да създадат нов стил в анимацията, вдъхновен от модерното 
изкуство, те основават собствено студио United Productions of America (UPA). 
Стилизираният дизайн, опростеното цветово решение и нтересната 
пестелива анимация печелят адмирациите на критиката, като важен подход 
в анимационното изкуство. 
 Първият опит в българската кинотеория за изследване на 
анимационния език е представен в книгата „Естетика на анимационния 
филм“59 на Красимира Герчева. Тук отново важно място заемат сравнения 
на естетическите тенденции следващи Дисни и тези търсещи по-
своеобразен почерк от натуроподобието. През 1990 г. друг български автор - 
Александър Янакиев също публикува свое изследване за особеностите на 
анимационната изразност60. В „Квадрати на въображението”61 Надежда 
Маринчевска прави сравнителен анализ на различните анимационни 
технологии и въпреки че споменава тайни от занаята, основната й цел е да 
открои и очертае различните стилистични особености, с които е свързана 
всяка технология; начина, по който публиката възприема различния тип 
анимация; и най-важното: това, което обединява всички видове анимация – 
„анимационния език”.  

1.4 Реализъм или условност 
В почти всички литературни източници, представени в този преглед 

на литературата, под някаква форма се засяга един и същ проблем в 
анимацията – от една страна, стои темата за реализма, а от друга, 
своеобразието на синтеза или условността. Може да се каже, че с появата на 
пълнометражните творби на анимационното студио „Уолт Дисни“, на 
анимацията започва да се обръща все повече внимание, както от публиката, 
така и от критиката. Затова, най-често изходна база за сравнение се оказват 
именно техните произведения. Всъщност творчеството на Дисни успява да 
накара широката публика да заобича анимацията със своите симпатични, 
изпълнени с емоции рисувани герои и затрогващите приказни истории. 
Според повечето автори, силата на техните филми произтича от активното 
въвеждане на реализма и психологията в одушевяването на приказно-
фантастичния свят. Именно това е и целта на Дисни - да постигне 
                                                           
59 Герчева, Красимира. (1979). Естетиката на анимационния филм. София, „Наука и 
изкуство“. 
60 Янакиев, Александър (1990). Особености на анимационната изразност. Архив на 
Института за изкуствознание, БАН. 
61 Маринчевска, Надежда (2005). Квадрати на въображението: естетика на 
анимационните техники. София. ИК „Титра“. 
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„правдоподобие на невероятното“, чрез натуроподобието и реалистичните 
движения.  

Така в анимационното кино се въвежда основнотоестетическото 
противопоставяне - на реализма и откровената условност (синтеза). 
Проблем, който ще се унаследи и развие с нарастваща сила и в 
компютърната 3D анимация. Затова в този текст акцентът от приведените 
изследвания проследява и тенденцията, популяризирана от американския 
аниматор.  

Трябва да се подчертае, че повечето теоретици в киното остро 
критикуват опитите на американеца да избяга от спецификата на 
анимацията, като търси да се доближи повече до особеностите на натурното 
кино. Все пак Дисни допринася изключително много за развитието на 
анимационното кино, преследвайки тази своя цел. Изобретява 
мултиплановата камера, въвежда звука и контрапункта между звука и 
образа на екрана, въвежда използването на прозрачната целулоидна плака, 
разпределя работата на хората по специализации – компановчици62, 
аниматори, декоратори, създава библиотеките от анимационни движения и 
т.н. 

Един от най-важните текстове по темата е публикуван в книгата на 
Пол Уелс „Да разберем анимацията“. Този значим теоретик на 
анимационната изразност отделя специално внимание на реализма, 
характерен за произведенията на американското студио. Той обрисува 
спецификата на анимационния образ чрез своеобразна скала, с отправната 
точка на сравнение - степента на реализъм. В две крайни позиции стоят 
абстрактните и реалистичните произведения. „... анимационният филм 
може да бъде определен като нереалистичен или абстрактен, колкото 
повече се отдалечава от модела на „хипер-реализма“ намиращ се във 
филмите на Дисни, и предимно във пълнометражни филми като „Бамби“ 
(1942),...“.63 

Уелс обръща внимание, че дисниевата естетика всъщност не може да 
се нарече реалистична и търси по-подходяща терминология, която да 
приложи в изследването на феномена. Според теоретика, терминът „хипер-
реализъм“ предложен от Умберто Еко, приляга съвсем точно за филмите на 
Дисни, тъй като анимацията по същество е напълно изфабрикувана, защото 
не използва камера, за да регистрира съществуващата реалност, а по 
изкуствен път създава и записва своя собствена, напълно измислена 
реалност. В този смисъл, аниматорите от Дисни „преминават оттатък 
традиционния стил на реалистично изобразяване в тяхната работа, и 
постигат хиперреализъм, който не е нито напълно точна версия на 
                                                           
62 Хората, които правят компановките на кадрите преди да се дадат за анимация. Термин от 
практиката. На английски е layout. 
63 Wells, Paul (1998). Understanding animation. Routledge, Taylor & Francis Group. London and 
New York. Стр. 25-27. 
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реалния свят, нито съществено отстояване на анимационната 
форма“64.  

Уелс опитва да очертае особеностите на хиперреалистичния 
анимационен филм, отделяйки няколко пункта: 

• Дизайна, контекста и действието в хиперреалистичния филм се 
опитва да наподобява дизайна, контекста и действието по начина, 
характерен за игралното кино. Повече опит за „регистриране“ на 
реалността, а не авторско претворяване. 

• Персонажите, обектите и обкръжаващата среда в хипер-
реалистичния анимационен филм са подчинени на стандартните 
физически закони от реалния свят. 

• „Звука“ в хиперреалистичния анимационен филм илюстрира 
пряко произхода на обекта - типажите, обектите и средата се 
представят чрез актуалния звук, който произвеждат.  

• Конструкцията, движението и поведението на „тялото“ в хипер-
реалистичния анимационен филм отговарят на обикновените 
физически характеристики на живите същества и човека от 
физическия свят. 

За да се разберат разликите между игралното и анимационното кино, 
е нужно отново да се припомнят техните основни различия. От прегледаната 
литература става ясна позицията на теоретиците, че целта на игралното 
кино е да пресъздава действителността. От друга страна, в анимационното 
кино акцентът попада върху метафизичната реалност. Нейната цел е да 
показва не просто как изглеждат нещата в действителност, а какво 
означават или какво представляват те всъщност - тяхното най-характерно 
значение, типизация, характер. В този контекст изпъква важният подход за 
изследването на анимираните форми. Тук се взема под внимание как това 
значение се пресъздава и внушава чрез уникалния език на това изразно 
средство, с който разполага само аниматорът, и който не е възможен за 
кинотвореца в игралния филм.  

Като пример за позиция, подкрепяща своеобразните изразни 
средства на анимацията, Уелс отбелязва особения поглед на един от най-
значимите автори в анимационното кино – чешкия сюрреалист Ян 
Шванкмайер. Той намира анимационния език за освобождаващ и уникален, 
но едновременно с това и потенциално противоречив.За Шванкмайер 
привлекателността на тази медия произтича от възможността да се 
придават магични сили на нещата. Затова в своите куклени филми, той 
използва реално съществуващи предмети, които анимира. Така 
осмислянето на ежедневните обекти придобива нови измерения, като 
заедно с това предизвиква съмнение в реалността. „Според редица 
                                                           
64 Пак там. 
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изследователи, вероятно тази гледна точка обрисува най-точно 
истинските възможности пред аниматора, в посока на това как 
анимацията може да предефинира ежедневието, да подкопае нашата 
представа за действителността и да подложи на съмнение 
стереотипното разбиране за нашето съществуване. Анимацията може 
да определи нови физични закони, да преосмисли нашата гледна точка за 
пространство и време, да дари неодушевени обекти с динамични 
свойства, като ги направи да изглеждат бликащи от живот. Така 
анимацията може да създава оригинални ефекти, да ни заблуди по 
впечатляващ начин и да ни накара да повярваме в невъзможното. В 
цялата история на изкуството прозира желанието на човека да 
пресъздаде заобикалящия ни свят. Дали това ще бъде реалистичен 
подход или странна авторска визия, зависи от виждането на 
художника.“65 

Тази двойственост, която се наблюдава в класическата анимация, 
продължава своето развитие и в съвременната компютърна анимация. 

 2. Дигиталните технологии 
 След навлизането на модерните технологии и все по-забележимото, 
разнообразно и широко приложение на анимацията, се появяват 
изследвания, обхващащи голям диапазон от нейната променяща се 
специфика. Това се отнася и за българското анимационно изкуство, особено 
в теоретизирането на техниките и технологиите в изграждането на 
анимационния образ и естетиката на анимационните техники. 

 2.1 Практически наръчници и учебници. Смесена литература 
 Повечето практически наръчници за класическа анимация, които са 
представени в предните точки, претърпяват преработка и преиздаване 
съобразно съвременните условия. В новите издания са включени актуални 
напътствия и кратки обяснения за работата със софтуерни приложения, но 
като цяло методите за анимиране от класическата анимация остават 
същите. Разликата е инструментът, с който се постига раздвижването на 
героите или неодушевените предмети. Книгите на Джон Халас и Харолд 
Уитъкър66, Ричард Уилямс67 и Тони Уайт68 излизат с практически съвети за 
работа с дигиталните технологии, така че да осъществят успешно прехода 
между традиционната медия и новата цифрова среда. 
 Към този раздел се отнасят и практическите наръчници за 
компютърна 3D анимация и смесената литература. 
                                                           
65 Wells, Paul (1998). Understanding animation. Routledge, Taylor & Francis Group. London and 
New York. 
66 Halas, John OBE (Author), Whitaker, Harold (Author), Sito, Tom (Editor). (2009). Timing for 
Animation. Focal Press, 2 edition. 
67 Williams, Richard (2002). The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles, and 
Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators. Faber & Faber. 
68 White, Tony (2006). Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital 
Animators. Focal Press. 
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 Несъмнено един от най-важните текстове за прехода между 
традиционната и компютърната анимация принадлежи на изтъкнатия 
режисьор и аниматор Джон Ласитър. Неговият практически опит в 
класическата анимация се оказва изключително полезен за интеграцията на 
компютърната графика като изразно средство в сферата на анимационното 
кино. След като „Луксо младши“ (реж. Джон Ласитър, 1986) носи първата 
номинация за анимационен филм, създаден с компютърна графика, Ласитър 
представя текста си „Принципи на традиционната анимацията приложени 
към 3D компютърната анимация” (1987)69 на ежегодната конференция за 
компютърна графика SIGGRAPH. И до сега този труд присъства в обучението 
на аниматорите като свързващо звено между спецификата на 
анимационния процес в дигитална среда и основните принципи на 
анимацията, разработени в студио „Дисни” през 20-те и 30-те години на 20-
ти век.70 
 Главният фокус в повечето от специализираната литература по темата 
попада върху различни техники и подробни инструкции за това как се 
създава компютърна анимация в зависимост от избрания софтуерен пакет. 
Това обаче не винаги носи вярна представа за методиката на процеса, тъй 
като всяка програма има своите особености на работа. В повечето случаи 
смяната на избрания софтуер с нов, води до връщане в изходна позиция, 
като по този начин уменията придобити в предходния софтуер не могат да 
бъдат приложени пълноценно. Обикновено аниматорът трябва да започне 
обучението за работа с новата програма почти от нулата, което често отнема 
продължителен период на подготовка. 
 На общия фон от литература за работа с конкретни програми, 
съществуващите текстове, обобщаващи важните принципи за изграждането 
на триизмерни обекти и тяхното анимиране, изглеждат сравнително малко. 
Един от малкото фундаментални трудове, обобщаващи и анализиращи в 
дълбочина принципите и етапите в триизмерната компютърна анимация, е 
книгата „Изкуството на компютърната 3D анимация и ефекти“ на Айзък 
Кърлоу.71 
 Текстът е изпълнен с подробна техническа информация и много 
илюстративен материал. Открояват се няколко съществено важни моменти. 
На първо място книгата е полезна с ключовите филмови произведения в 
историята на компютърната 3D анимация представените по години. Като 
въведение са показани няколко илюстрации на етапите от производствения 
процес в компютърната анимация чрез (според думите на автора) 
„опростен“ схематичен модел.  
                                                           
69 Lasseter, John (1987). Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation. 
Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques, 
ACM, стр. 35-44. 
70 Thomas, Frank and Johnston, Ollie (1981). Disney Animation - The Illusion of Life. Abbeville 
Press, New York. Стр. 47-69. 
71 Kerlow, Isaac V. (2009). The art of 3D computer animation and effects. John Wiley & Sons, 4th 
Edition. 
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 Основните принципи на анимацията от Дисни са съотнесени към 
компютърната 3D анимация, като заедно с това са предложени и няколко 
нови. 
 Според Кърлоу, някои от новите принципи на компютърната 3D 
анимация се отнасят до следните отличителни характеристики: 

• Визуална стилистика (Visual styling) – прекалено детайлните обекти 
и текстури са напълно във възможностите на компютърната 
анимация, но натоварват излишно целия процес на работа. В този 
смисъл естетическото решение и дизайнът трябва да бъдат 
внимателно обмислени. Те следва да са водещи за изграждане на 
визуалната концепция на филма. 

• Смесване на анимационни движения (Blend motion) - В компютъра 
лесно се смесват анимации от различни източници като уловени 
натурни движения, компютърни симулации или анимирано на ръка 
движение. Както и при визуалната стилистика е нужно тази анимация 
да бъде подчинена на определена идея.  

• Операторско майсторство (Cinematography) – свободното 
движение на камерата в триизмерното пространство може и да е 
едно от най-големите предимства на компютърната 3D анимация, но 
това носи съответните отговорности в кинематографичен план. 
Подобно на игралното кино и тук особено важни за разказа стават 
композицията на кадъра, осветлението, движението на камерата. 

• Анимация на лице (Facial animation) – за разлика от всички 
предходни анимационни техники, компютърната 3D анимация 
предлага много детайлен контрол за анимацията на лицата на 
типажите. Тук също е важно да се помисли върху нужното количество 
детайли и помощни средства за анимацията, които да не натоварват 
прекалено целия процес. Много подходящо решение за това е 
изграждане на библиотека с изражения на лицето, които да се 
използват многократно. 

• Анимация контролирана от потребителя (User-controlled 
animation) – уникален аспект на компютърната анимация се крие в 
интерактивната природа на игрите. Интерактивното управление на 
героя изисква интелигентно смесване на цикли с анимационни 
движения, като е нужно да се намери правилният баланс между 
предварително създадените анимации и импровизационния аспект 
на преходите от едно състояние на героя в друго. 
 

 Макар и претрупано с много техническа информация, изложението 
представя важните етапи в създаването на компютърна 3D анимация, по 
модела на кинопроизводството, които ще се опитам да обобщя по-накратко 
и да сравня със съществуващите традиции в куклената анимация по-нататък 
в настоящото изследване.  
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 Според представената опростена схема (ил. 1) се вижда, че до 
голяма степен процесът в триизмерната компютърна анимация е сходен с 
този в класическия обемен филм. Подобно на всяко кинопроизводство и тук 
сценарият полага основата, следван от сториборда, дизайна на типажите, 
околната среда и други важни особености на дигиталния процес. Разбира 
се, предложената схема на процеса търпи промени в последователността, 
но нейната задача е да покаже важните моменти от производството на 
филми с компютърна 3D анимация. 
 По нататък в текста Кърлоу излага изключително подробно всеки 
елемент от спецификата на този вид анимация. Книгата се чете сравнително 
трудно, не само поради факта, че съдържа предимно технически термини и 
описания, но най-вече поради прекалено подробното разглеждане на почти 
всяко приложение на компютърната анимация, в игрите, в анимационното и 
игрално кино. Все пак текстът е полезен с обобщената информация за 
принципите на работа в компютър, независимо от софтуера. Показани са 
методите за изграждане на триизмерни обекти, конструиране на 
персонажи, създаване на системи за тяхното управление, начините по които 
се анимира в компютър, изграждане на външния вид на обектите чрез 
използването на материали и текстури и финалната визуализация - 
рендериране. Обобщеното разглеждане на спецификата на компютърната 
3D анимация в тази „библия“ се оказва далеч по-полезно за разбирането на 
нейните съществени характеристики от обикновеното владеене на една или 
друга програма. В този смисъл книгата се оказва много ценен източник на 
информация за всички тайнства на триизмерната компютърна анимация. 
 Подобно на литературните източници и помагала, свързани с 
класическата анимация и тук се срещат текстове ориентирани към точно 
определен тип анимация. След навлизането на дигиталните технологии 
може да се каже, че анимацията, в смисъла който я разбираме в 
традиционното анимационно кино, остава преди всичко в територията на 
одушевяването и пресъздаването на емоционалния свят на типажа. 
Анимацията на ефекти като огън, дъжд и други неодушевени обекти 
например, са напълно и при това много различен метод, който ще 
разгледаме в следващите глави.  
 От цялата прегледана литература, смятам, че най-полезно помагало в 
анимацията на персонажи представляват книгите на Джордж Маестри.72 
Авторът притежава дългогодишен опит в класическата и 3D анимация като 
автор на сценарии, режисьор и продуцент. Като по-известно негово участие 
може да се посочи продуцирането на телевизионните серии „Южен парк“, 
но името му се свързва най-вече с наръчниците за компютърна 3D 
анимация. Двата тома показват по пределно достъпен начин изграждането 
                                                           
72 Maestri, George (1999). Digital Character Animation 2, Volume I: Essential Techiques. New 
Riders Press; 
Maestri, George (2001). Digital Character Animation 2, Volume II: Advanced Techiques. New 
Riders Press. 
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на героя, свързването на система за неговото управление и същинската 
анимация. 
 Друг много важен текст разглеждащ паралелите между 
традиционната рисувана анимация и компютърната 3D анимация 
принадлежи на двама аниматори с практически опит и в двете сфери. С 
полезни примери Анджи Джоунс и Джейми Олиф73 успяват да изтъкнат 
много успешно връзките между двата на пръв поглед коренно различни 
метода за анимация. „Начин на мислене в анимацията: Преодоляване на 
пропастта между 2D и Компютърната графика“ хвърля мост между 
традицията и новото, за да ни покаже, че всъщност компютърната анимация 
съчетава триизмерността и текстурата на обемния куклен филм, като 
надскача неговите методи за анимация, добавяйки много повече контрол и 
пластика върху движението чрез методите на класическата рисувана 
анимация. В обемния куклен филм и всички други класически техники, без 
рисуваната, движението на обектите се извършва по най-стария метод на 
„хронологичната анимация“ – квадрат по квадрат. В този смисъл новото и 
различното в компютъра е възможността да се обединяват различни 
подходи за изпълнение. Но най-голямо приложение, като изпитана техника 
и до този момент особеност само в рисувания филм, се явява похватът за 
анимация „от поза в поза“, разработен в студио Дисни и представен в 
основните принципи на анимацията по-рано в текста. При този похват за 
всяка поза се използват така наречените ключове, които дефинират важните 
положения на обекта в триизмерното пространство, докато работата на 
компютърния софтуер е да извърши пресмятането на изместването на 
неговото положение за междинните „фази“ на движение.  
 Отделено е специално внимание на анимацията, постигана чрез 
методите за улавяне на движения от натурата (motion capture)74, по 
характерни като приложение в игрите и игралното кино. Тази технология се 
опитва да изгради мост между актьора от игралното кино и аниматора и да 
преодолее техните различия. Изтъкнати са разликите и приликите между 
анимацията и киното, както и слабите страни на използването на тази 
технология. Според авторите, режисьорите от игралното кино обожават 
идеята да използват такава технология, защото тя им носи усещането за 
реална работа на снимачната площадка. Живият контакт с истински хора и 
възможностите за импровизация веднага на място, за тях е далеч по-
творчески процес от предварително решените действия и мизансцен в 
анимационния филм. Или поне на пръв поглед. В този текст прави 
впечатление как са изведени преимуществата на предварителното 
планиране на кадрите в сториборда и компановките в анимационното кино. 
Преимуществата за снимане на непредвидени в разказа сцени, промяната 
                                                           
73 Jones, Angie; Oliff , Jamie (2007). Thinking animation: Bridging the gap between 2D and CG, 
Boston, MA: Thomson Course Technology. 
74 3D технология, сходна като принцип с традиционната техника „ротоскопия“, при която 
анимацията се постига чрез копиране на движенията от предварително заснети на живо 
актьори или други обекти от реалността. 
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на гледната точка на камерата, действията на актьорите в кадър може да са 
предимство в игралното кино, но според аниматорите тук се забравя 
„красотата на предварителното композиране на кадъра“. За пример се 
посочва силата на силуета, като възлов компонент от практиката при 
традиционния подход на предварително планиране. Композицията на 
кадъра също следва да се обмисля внимателно, така че да подчертае 
силуетът на изразителната поза и по този начин да увеличи ефектът от 
действието на героите.  
 Създателите на книгата отделят особено внимание на нуждата 
съвременните аниматори да изучават допълнително актьорско майсторство. 
Това се налага поради нарасналите възможности за контрол върху 
движението в компютър. В практиката все по-често се налага да се 
обработва анимация от истински живи актьори, затова заедно с принципите 
на традиционната рисувана анимация, е важно да се познават особеностите 
на актьорската игра в театъра и най-вече в натурното кино. 
 Тъй като компютърната 3D анимация предоставя огромни 
възможности за детайлен контрол, освен върху персонажите, но и върху 
мимиката на лицето, този вид анимация в повечето книги често се отделя 
като самостоятелен. Тук задължително трябва да се отбележи книгата на 
Джейсън Осипа,75разглеждаща особеностите на лицевата анимация. Осипа 
работи в някои по-важни сфери на компютърната анимация - моделиране, 
анимация, риг, режисура. Опитът му помага да отдели правилния подход в 
тази толкова „опасна зона“. Текстът впечатлява с внимателно изследване на 
движението и израженията на лицето, обобщени като общовалидни 
принципи на работа, независимо от използвания софтуер за анимация. 
 Книгата на Рита Стрийт излиза в „зората“ на компютърните 
технологии, за да покаже чрез някои от знаковите за времето си 
произведения, че новата 3D технология представлява един „цял нов свят“, 
изпълнен с необятни възможности за творчество.76 
 Друго важно историческо изследване в областта на анимационното 
кино, обхващащо фестивални анимационни филми в традиционни техники и 
компютърна 3D анимация представлява книгата на Лиз Фабер и Хелън 
Уолтърс „Анимация без граници: Иновативни късометражни филми след 
1940 г.“77. След труда на Джаналберто Бендаци, може би това е един от най-
всеобхватните и интересни текстове, който разглежда десетки 
произведения, реализирани в разнообразни техники, като така изгражда 
своеобразен мост между естетиката на анимационното кино от ранните 
години на това изкуство и новите автори от епохата на компютърната 
революция. 
 
                                                           
75 Osipa, Jason (2007). Stop Staring: Facial Modeling andAnimation Done Right. Second edition, 
Wiey Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2007. 
76 Street, Rita (1998). Computer animaion a whole new world. Rockport Publishers, Inc., USA. 
77 Faber, Liz and Walters Helen (2004). Animation Unlimited: Innovative Short Films Since 1940. 
Laurence King Publishing. 
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 2.2 Теоретични изследвания 
 Разбира се, както и в кинотеорията до този момент, отделни 
публикации по темата се откриват предимно в общи сборници, 
разглеждащи разнообразна тематика, свързана с изобразителните изкуства 
и киното. Тук се открояват няколко значими сборника с изследвания, 
появили се след навлизането на дигиталните технологии и по-широкото 
популяризиране на анимацията. След като темата за анимацията придобива 
актуалност, към това почти неразработено теоретично поле проявяват 
интерес все повече изследователи. 

Едни от най-забележителните, чисто теоретични текстове, до 
момента са публикувани в двата единствени по рода си сборника на Алън 
Холоденко – „Илюзия за живот: Есета за анимацията“78 и „Илюзия за живот 
II: Още есета за анимация“79. През 1988 г. в Сидни, Австралия, Холоденко80 
организира Първата международна академична конференция, посветена на 
анимацията. Няколко години по-късно излиза първия сборник с дванадесет 
есета, дискутиращи проблематиката на анимационното кино в контекста на 
филмовата теория, психоанализата и изобразителното изкуство. Есетата 
разглеждат тази малко изследвана територия в по-широк диапазон от 
време, опитвайки се да допълнят, до този момент неразглеждани 
теоретично, важни моменти и особености на анимационното кино. 
Повечето текстове включват позовавания на значими теоретици като Барт, 
Бодрияр, Кант, Дерида или Фройд. Тематиката на разглежданите въпроси 
показва високо ниво на изследванията и разкрива дълбочината на 
текстовете в тази своеобразна антология на анимацията. Появата на втория 
сборник показва нарасналия интерес към анимацията, след 
популяризирането й от компютърната графика и японския рисуван филм. 
Дългоочаквано събитие в анимационните среди, Втората международна 
конференция по анимация се провежда почти десетилетие по-късно, през 
1995 г., отново в Сидни, Австралия. Този път, шестнадесетте есета обхващат 
различна, още по-широка проблематика в анимацията и нейното място в 
съвременната култура. Основно тук се обръща внимание на разширяването 
на сферите, в които тя намира приложение. Конкретно впечатление, 
свързано с настоящия текст, правят изследванията, посветени на 
компютърните игри, ротоскопията и връзките между анимацията и 
игралното кино. 
 През 1987 г. д-р Харви Денеров основава международна 
организация, посветена на изследвания в сферата на анимационната 
история и теория. Всяка година Society of Animation Studies (SAS) организира 
конференции на различни места по света и публикува представените 
                                                           
78 Cholodenko, Alan, ed. (1991). The Illusion of Life: Essays on Animation. Sydney: Power 
Publications in association with the Australian Film Commission. 
79 Cholodenko, Alan, ed. (2011). The Illusion of Life II: More Essays on Animation“. Sydney: Power 
Publications in association with the Australian Film Commission. 
80Авторът е доцент и преподавател по теория на киното и анимацията в Университета в 
Сидни, Австралия. 
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текстове вече и в електронен вариант. От официалната интернет страница 
всеки интересуващ се може да разгледа публикациите срещу скромна такса. 
Първият публикуван на хартия сборник от проведените конференции “A 
reader in animation studies”81 излиза през 1997 г. В него проличава нуждата 
от теоретични изследвания не само върху спецификата на съвременния 
кинообраз. След навлизане на дигиталните технологии и повишения 
интерес към анимацията, много автори поглеждат назад във времето, 
опитвайки да компенсират дългогодишното пренебрежение на киноведите 
към тази толкова особена и малко изследвана тематика.  
 В българската специализирана литература, относно дигиталните 
технологии, важно място заемат текстовете на Божидар Манов, посветени 
на особеностите на дигиталните технологии и естетическата проблематика 
на кинообраза следствие на промените, настъпили от тяхната поява. Такива 
са трудовете му „Дигиталната аудиовизия“82,„Дигиталната стихия”83и 
„Еволюция на екранното изображение“.84 Неговото изследване върху 
техническия напредък в дигиталните технологии и произтичащите от това 
промени в киноизкуството са пречупени през призмата на връзката между 
двата взаимосвързани компонента - технологията и изкуството, които 
ситуирани във високотехнологичното ни общество той назовава с понятието 
високо techne. За да подкрепи своите твърдения, Манов прави интересен 
паралел с произхода на термините „технология“ и „изкуство“, така както ги 
разбираме днес и тяхната дълбока изначална връзка. Според него, 
промените настъпващи с навлизането на високите технологии налагат 
нуждата от ново преосмисляне на тези две понятия. В основата на 
съпоставянето е поставено съчинението на Хайдегер „Относно 
технологията“, в което е изказано мнението, че същността на технологията 
не бива да се ограничава до нейното схващане единствено като инструмент 
използван за постигането на определена художествена или друга задача. 
Опитът да се разчупи и разшири традиционното разбиране изхожда от 
корените на гръцкото techne, превеждано като изкуство, умение или 
сръчност, лежащо в понятието технология. 
 Изхождайки от това, Манов предлага преформулиране на идеята за 
по-широкообхватния възглед върху технологиите предложен от Хайдегер, 
съобразен със съвременните високи технологии. В изследването акцентът 
на проблематика попада върху „високите технологии“: “... без 
фетишизиране на новите технологии, а по пътя на фундаменталното, 
добре обосновано и разумно разбиране за сложността на процеса и 
неговата многостранност да се намери вярната нишка на новата 
„дигитална Ариадна“, която ще преведе практиката и теорията на 
                                                           
81 Philling, Jayne (editor). (1997). A reader in animation studies. Publisher: John Libbey& Company 
Pty Ltd. Sidney, Australia.  
82 Манов, Божидар (2000). Дигиталната аудиовизия. София, Изд. „Комплекс АБ“. 
83 Манов, Божидар (2003). Дигиталната стихия: Киното и новите медии в цифровия 21-и 
век. София, Изд. „Титра“. 
84 Манов, Божидар (2004). „Еволюция на екранното изображение“. София, „Аскони“. 
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хармоничния възглед на древните през виртуалния лабиринт на високите 
технологии до новото им преосмисляне в епохата високо techne. Някога в 
периода на ранната гръцка демокрация, с techne са назовавали 
каменоделския занаят, т.е. умението да се дялат колони, фризове, 
фронтони. Терминът обаче се запазва и по-късно, а така с 
усъвършенстване на ваятелските умения към него постепенно се 
причисляват и изящните творения на поколения изкусни майстори чак до 
разцвета на античната скулптура през епохата на Перикъл (Поликлет, 
Мирон, Фидий). Още по-късно през вековете високото римско изкуство 
създава своя термин ars. Така в плавната хармония на античния свят 
гръцкото techne и латинското ars (или artis) се застъпват като пълни 
синоними на онова високо умение, което днес назоваваме изкуство. С 
течение на вековете езиковата семантика на ги раздалечава, 
придавайки им обособения днес смислов акцент. Но може би вече е време 
да преоткрием пак потребната пресечна точка между techne и art, която 
да ни припомни, че отлаганата от Ренесанса среща между полезно и 
красиво трябва отново да се състои. Прагматичното е длъжно да бъде и 
естетично заради целостта и хармонията на човешкия дух.“85 
 Така темата, разглеждана от Манов, разкрива дълбоката изначална 
връзка на технологичните средства за художествено творчество, които в 
епохата на компютъра придобиват все по-важно значение. В настоящия 
текст, посветен също на взаимовръзката между развитието на дигиталните 
технологии и творчеството, изследванията на този теоретик заемат особено 
важно място.  
 
 2.3 Анимацията и дигиталната медия. Принципи на новата медия, 
според изследванията на Лев Манович.  

 Структуриране на цифровата информация и нейното отношение 
към анимацията в компютърна среда.  

 В теоретичните трудове, посветени на дигиталната природа на 
компютъра и влиянието му върху съвременната култура, изпъкват научните 
изследвания на американския изследовател от руски произход Лев 
Манович. Богатата култура на автора в напълно различни сфери като 
изкуствознание, семиотика, компютърно програмиране и практика в 
класическата анимация оказват съществено влияние върху оформянето на 
теориите му за новите медии, дигиталното кино и културните особености на 
нашето съвремие. Може да се каже, че интердисциплинарната тематика и 
сравненията, които теоретикът прилага в своите изследвания е това, което 
прави така ценни неговите трудове за различни насоки на науката и 
теорията. За да можем да разберем спецификата на дигиталната среда, в 
                                                           
85 Манов, Божидар (2003). Дигиталната стихия. Киното и новите медии в цифровия 21-и 
век. София, „Титра“, стр. 21. 
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която се създават двуизмерната и триизмерната компютърна анимация, 
трябва да разгледаме някои важни теоретични разработки на този автор.  
 Особен интерес, във връзка с настоящото изследване, представлява 
неговата концепция за трансформацията на информацията в дигиталната 
среда, както и нейното влияние върху съвременните визуални изкуства. В 
книгата си „Езикът на новата медия“ Манович описва теорията си за новите 
медии, като формулира някои техни отличителни черти и пет нейни 
принципа.86 
 В българската литература вече съществува изследване на Божидар 
Манов върху предложените от Лев Манович пет принципа.87 Според 
българския автор последните два принципа се припокриват като функции, 
но все пак съществуват определени различия, поради което смятам, че е по-
удачно те да се разглеждат самостоятелно. 

 И така петте принципа88 , предложени от Лев Манович, са следните:  

• цифрово представяне: обектите на новата медия съществуват в 
цифров информационен вид – те са конвертирани от аналогови 
или създадени цифрови,  

• модалност: различните елементи, от които е съставена медията, 
съществуват самостоятелно и независими едни от други 

• автоматичност: нови обекти може да се създават и 
модифицират автоматично от компютъра или от потребителя 

• променливост: обектите съществуват в множество варианти  

• супер код: логиката при структурирането на дигиталната 
информация в компютъра влияе на нашето възприемане за 
самите нас и за представите ни за това какви сме ние хората 

 Цифрово представяне  
 Според Манович всъщност най-важната основна характеристика на 
новата компютърна среда е цифровият вид на информацията или 
превръщането на един вид информация, от аналогов тип, в друг – цифров. 
Както е известно аналоговият сигнал е непрекъснат, докато цифровият 
подлежи на дискретизация, т.е. разделяне на информацията на отделни 
цифрови единици. От това произтичат множество последствия, оформящи 
характеристиките на новите медии.  
                                                           
86 Manovich, Lev (2001). The language of new media, Cambridge, MIT Press. 
87 Манов, Божидар (2003). Дигиталната стихия. Киното и новите медии в цифровия 21-и 
век. София, „Титра“. 
88 Преводът на наименованията на принципите са според текста „Развитие на новите медии 
и практики“ на доц. д-р Руси Маринов. ISBN 978-954-535-654-4. 
http://ebox.nbu.bg/prob12/view_lesson.php?id=240, посетен на 25.06. 2012 г. 
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 Манович изхожда от познанията си за правилата на различните 
методи на програмиране, за да опише онтологията на компютъра. Според 
него двата елемента, от които е изграден светът, според разбиранията на 
компютъра, са базите с информация, обособени в самостоятелни модули и 
представляващи цифрова информация от нули и единици, както и 
алгоритмите89.  
 
 Модалност  
 Структурирането в самостоятелни модули на новите медии се 
разглежда като ефект от модалността (модули с информация) характерна 
за компютърното програмиране. Трансформирането на информацията в 
цифров формат, теоретикът разглежда като суров материал, върху който 
тепърва може да се започне творческа работа. Дорисуване, добавяне на 
анимация или визуални ефекти – в цифров вид киноизображението е 
свободно за модификации в почти безкрайни комбинации. От друга страна, 
структурираната в бази от данни информация (модалността) позволява 
изключително бързо търсене и намиране (чрез алгоритмите). Както една 
структурна компютърна програма е изградена от по-малки модули, които от 
своя страна съдържат по-малки модули, така и цялата цифрова 
информация, независимо от нейното съдържание, бива обособено по този 
начин. Тази модалност на информацията формира друга специфична черта – 
тя позволява части от нея да бъдат изтрити, да бъдат модифицирани или 
изцяло подменени, без това да я направи да изглежда „безсмислена“, както 
това би се случило с физически обект от реалния свят. Даже напротив, тази 
възможност за изтриване, добавяне на нови части или подмяна на части от 
информацията, нещо което в така структурираната и цифровизирана среда 
се извършва изключително лесно, не влияе пагубно на нея. Компютърът 
предоставя уникалната възможност потребителят да влияе на 
произведението, а не да бъде само негов наблюдател. Но заедно с тази 
възможност за пряка намеса в интерактивната медия и бързо създаване на 
произведение на изкуството, произтичат и редица морални въпроси и 
отговорности за авторството на произведението. 
 
 Автоматизация 
 Другата отличителна черта на новите медии, която авторът определя, 
е автоматизацията. Съществуват много примери за автоматизация на 
процесите и създаването на медия в компютърна среда. Манович разделя 
тази автоматизация на такава от ниско ниво и от високо ниво.  
 Към автоматизацията от „ниско ниво“ той причислява генерирането 
на дървета, листа и др.: “Някои компютърни програми могат да 
генерират автоматично обекти като дървета, пейзажи, човешки 
                                                           
89 Алгоритъмът е термин, свързван най-често с областта на математика и информатиката и е 
наричан още ефективна, формална или механична постъпкова процедура за решаване на 
даден проблем. 



  

44  

 

 Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"/ 2015-2016 

фигури и детайлна анимация на сложни природни феномени като огън 
или водопад. Във филмите от Холивуд ята от птици, колонии от мравки 
и тълпи от хора се създават изкуствено с помощта на софтуери за 
симулация на изкуствен живот“.90 В по-сложни взаимоотношения влизат 
автоматизациите от „високо ниво“, където изкуственият интелект играе 
определяща роля. При тези разработки водещите цели са разбирането от 
компютъра на значението на обектите, които се създават, т.е. тяхната 
семантика, посочва по-нататък теоретикът. Доказателство за подобни 
разработки можем да открием в различни приложения за интернет, в 
игрите и в киното, където усилено се набляга върху синтезирането на 
виртуалния актьор. Тип автоматизация, на която ще бъде отделено 
специално внимание в следващите глави на настоящия текст.  

 
Променливост 

 Следващият принцип, този на променливостта, според теоретика, 
не би бил възможен без модалността. Авторът малко шеговито търси 
паралели и сходства между новата медия и постиндустриалната епоха като 
сравнява нейните особености и бързо боравене с информационните данни с 
„доставките на мига“ и „изработването по поръчка“, отличителни новости на 
това историческо време. Цифровият вид на данните и наличието на 
програми за обработка на тази информация в модерния свят обуславят 
възможностите за бързо изработване на нови продукти от наличната 
съхранена информация.  
 В компютърната анимация например този принцип на новите медии 
може да обхване почти целия процес на изработване на един филм. 
Дигиталната форма на съхранение на информацията предоставя 
възможност за бърза корекция или модификация на наличната база от 
данни – триизмерни модели, анимация, текстури, цвят, осветление, 
гледната точка на камерата, целите сцени или монтажа на крайния продукт 
– филм в нов вариант или нова серия от поредица.  
 Струва ми се, че специално от анимационна гледна точка могат да се 
откроят няколко предимства. В компютъра е възможно прехвърляне на 
анимация от един обект на друг или да се подмени изцяло типажът, без 
това да касае по някакъв начин анимацията. Възможно е и размножаване на 
анимацията върху други обекти или прилагане на смесване на нова 
анимация от налични цикли на случаен принцип определян с текстови 
инструкции.  

 
Супер код 

 Разсъждавайки над спецификата на дигиталната среда и дейностите, 
които могат да се извършват с новата медия, авторът намира, че познатите 
културни практики биват превръщани в дигитална информация. Те се 
описват, стъпка по стъпка, и съхраняват под формата на алгоритми за 
                                                           
90 Manovich, Lev (2001). The language of new media. Cambridge, MIT Press. 
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компютърни операции. Като такива те могат да бъдат разглеждани още 
като част от един по-всеобхватен принцип - супер кодът.  
 Така например една и съща операция в компютър може да бъде 
прилагана върху съвсем различни бази с данни, защото те съществуват 
самостоятелно от тях. Информацията за дадена операция, например 
използването на филтър за промяна на тоналността на изображението, 
може да бъде изразена математически чрез алгоритъм. След това тя може 
да се вгражда под формата на софтуерни команди в различни програми за 
обработка на изображения.  
 Може би, като по-удачен пример може да се посочи еквивалент на 
художническата четка, която се използва в програми като Adobe Photoshop 
или Corel Painter. В Corel Painter например потребителят може да избира в 
какъв „стил“ желае да рисува. Може да се изяви като съвременен „Ван Гог“, 
ако избере палитрата на импресионистите с характерните мазки; да рисува с 
„туш“, масло и още много други традиционни техники – пастел, и т.н.; да 
създава ефект на разливащ се пред очите акварел с дигиталните водни бои, 
да променя посоката на разливане на течността, докато в същото време 
завърта виртуалното платно, което освен, че има текстура на акварелна 
хартия, може и да „попива“ боята. Друго примамливо сходство с 
анимацията в една привидно само художническа програма като Corel 
Painter, предназначена предимно за статични изображения, може да се 
открие на малко тайни места, скрита сред технически термини като скрипт 
за записване на действията върху платното. Тази опция на програмата 
позволява на художника да прави дигитално подобие на живопис „под 
камера“. Анимацията може да се проиграе (да се види) директно в 
прозореца, в който се рисува. Има и възможност за създаване на frame stack 
movie, където потребителят рисува квадрат по квадрат или импортира 
последователни анимационни рисунки от движение, т. нар. поредица, за да 
я оцвети в желаната традиционна техника.  
 Конкретно в триизмерната компютърна анимация за пример могат да 
бъдат посочени редица операции, които лежат в основата на принципите на 
изграждане на триизмерен модел във виртуална среда. Чрез такива 
команди почти във всеки софтуер за триизмерна анимация потребителят 
може да започне работа от стартова заготовка – прости геометрични форми, 
наричани примитиви: куб, сфера, тетраедър и т.н.  
 След посочените примери може да се каже, че независимо от 
софтуера, чрез който се извършва това, върху всеки виртуален триизмерен 
обект могат да се прилагат общовалидни операции като мащабиране, 
завъртане, изтегляне, разместване, заобляне, морфинг, извиване на една 
или друга страна и т.н. Това е възможно благодарение на закодираната 
предварително информация за обектите, до която потребителя има достъп 
чрез интерфейса на използваната програма. Без тези основни и 
общовалидни за компютъра операции, създаването на виртуални 3D обекти 
би било невъзможно, с който и да е софтуерен пакет за триизмерно 
моделиране.  
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 Въвеждането на компютъра като помощник в работния процес 
теоретикът нарича „постиндустриален труд на обработване на 
информация“. Но макар и първоначално компютрите да са използвани 
предимно като заместител на ръчния труд, в съвременната компютърно-
ориентирана култура забавленията също са подвластни на компютърния 
интерфейс и специфичен речник. Работата, културата и забавленията 
използват същите информационни структури, организирани по познат 
начин, преплитащи се едни в други и оформящи нашата култура на 
информационна естетика. 
 Както посочва теоретикът, данните „... все още представляват 
структурната организация, която е смислена за своите потребители – 
хората – изображенията включват разпознаваеми обекти; текстовите 
файлове се състоят от граматически изречения; виртуалните 
пространства са очертани и формулирани според познатата 
картезианска координатна система и т.н. – от друга страна, тяхната 
структура сега следва установената практика на организация на 
информациятa в компютъра. Примерите за тези установени практики 
са различните структури като списъци, записи и групи; вече 
споменатите замествания на всички постоянни величини от 
променливи; разделянето между алгоритми и информационни структури 
и модалност“. 91 
 Макар и Манович да говори на едно много по-абстрактно теоретично 
ниво, относно преструктурирането на една информация в друга и за 
културните промени в епохата на цифровата информация, неговата идея е, 
че принципите на новата медия могат да бъдат разгледани и от гледна точка 
на една принципно различна организация на създаването на анимация в 
дигиталната компютърна среда.  
 Теоретикът подробно разглежда кои са общите черти на старите и 
новите медии като разбива някои митове за тяхната формулировка. В 
списъка влизат някои общи белези на старото и новото. Особено това се 
отнася до структурирането на филмовите произведения, където понятията 
за цифровото представяне, супер кодът, произволният избор, качеството и 
обемът на информацията, интерактивността на произведенията и идеята за 
съавторство на потребителя, често представяни като нови понятия, са 
развенчани.  
 Особено интересно в неговата теза е твърдението, че тези понятия не 
са нови в киноизкуството и филмопроизводството въобще. Той прилага ред 
доказателства за своите твърдения. Въпреки това, ако опитаме да 
разгледаме тази теория в контекста на анимационното кино можем да 
направим някои важни паралели с принципите на структурирането на 
информацията и работата в дигитална среда.  
                                                           
91 Manovich, Lev (2001). The language of new media. Cambridge, MIT Press. 
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 И така, от гореизложеното се вижда, че е възможно да се създава 
база с математическа информация, с която да изградим виртуална реплика 
на заобикалящата ни реалност на две нива: 

1. като визуално представяне на „физическия“ свят (или поне така 
както го възприемаме визуално).  

2. като виртуални дейности, които можем да извършваме в този 
физически свят (например анимационните движения).  

 Цифровото представяне на информацията всъщност 
преструктурира в единен супер код и двете - и визуалното представяне, и 
дейностите. Именно това заключение на теоретика е много важно за 
настоящото изследване. Това „дискретизиране“ на информацията е 
своеобразен мост между различните научни практики и методите на 
традиционната анимация. 

 И по-конкретно, от разгледаните принципи на новата медия (цифров 
вид, автоматизация, модалност, променливост и супер код) и 
онтологията на компютъра можем да направим изводите: „че всяко 
изображение, анимация, кадър или цял филм е цифров обект и като 
такъв, той е подвластен на логиката на структуриране на 
информацията в компютъра.“ 
 Това носи своите огромни предимства. Може да се каже, че от гледна 
точка на анимацията, спецификите и удобствата на дигиталната база с 
информация се състои в това, че обектите (например триизмерен персонаж 
или само информацията за неговата анимация) и техните свойства са 
динамични.  
 Както посочихме, всеки елемент в компютъра може да бъде 
дигитализиран, създаван, модифициран или изцяло подменян, да бъде 
използван нееднократно, да бъде мултиплициран, неговата анимация или 
времетраене да се подменя и т.н. Съхраняваната по този начин информация 
може да бъде обработвана „нелинейно“, т.е. непоследователно.92 Това 
означава, че финалният вариант на произведението, както и почти всеки 
елемент от филма са достъпни за модифициране или премонтиране на 
почти всеки етап от създаването на едно кинопроизведение. Като друго 
преимущество може да се изтъкне използването на автоматизация на 
процесите, използване на практики от други дисциплини, програмиране и 
други. 
 
                                                           
92 Например сравнение на специфичните отлики в монтажа (линеен и нелинеен) на 
аналогово и цифрово произведение може да се открие в книгата на Светла Фингова 
Монтажът на аудиовизуалното произведение. Теория и практика, изд. на НБУ, София, 
2008, стр. 107-122. 
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Илюстрация 1. Схема на опростен модел на анимационния процес 
 в компютърната 3D анимация. 
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КЛУБНАТА ЕМБЛЕМА – ОСНОВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА И ПОПУЛЯРНОСТТА НА ФУТБОЛНИЯ КЛУБ 

 
Гл. ас. д-р Петьо Будаков 

 
Резюме: Настоящата статия разглежда и анализира принципите 
за създаване на емблема /лого/ на футболен клуб. Основно 
изследователско поле представлява Бундеслигата – футболното 
първенство на Федерална република Германия със своите 
осемнадесет отбора, състезаващи се през сезон 2015-2016. 
Статията цели да разгледа най-често употребяваните похвати 
и визуални елементи при дизайна на клубното лого. Анализът би 
бил полезен на новосформираните футболни отбори, които са в 
процес на създаване на своята клубна идентичност, както и при 
редизайн на клубна емблема. Запазената марка на футболен клуб 
ще бъде разгледана като основен елемент, който обединява 
определени аудитории /понякога доста разнородни/, като 
инструмент който би спомогнал за повишаването на 
разпознаваемостта на съответния бранд /футболен клуб/, 
както и за неговата популярност. Това от своя страна би 
рефлектирало върху увеличаването на продажбите, ще 
способства за генериране на нови приходи от спонсорски 
договори, рекламни и телевизионни права и т.н.  
Теоретичната рамка на статията включва разглеждането на 
принципите при дизайн на запазена марка, корпоративна и клубна 
идентичност, емоционален дизайн, бранд личност, развиване на 
туристически бранд. 
 
Ключови думи: лого дизайн, дизайн на клубна емблема, 
корпоративен дизайн, клубна идентичност, туристически бранд 
 
Цел на анализа 
Статията има за цел да разгледа основните принципи, използвани при 

постигането на ефективна клубна идентичност от футболни отбори, 
състезаващи се в елитен шампионат. Анализът има за цел да извлече нови и 
интересни похвати при дизайн на емблема на футболен клуб с комерсиална 
стойност. Във все по-комерсиализиращия се спорт, дизайнът на клубното 
лого е съществен фундамент и заема все по-важно място, при изграждането 
на ефективна визуална комуникация със съответните аудитории. Статията 
разглежда връзката между запазения знак, клубната идентичност и таргет 
аудиторията. Изследването няма за цел да дефинира универсална матрица 
и методология при дизайна на клубно лого. Целта е да бъдат изведени 
конкретни принципи, връзки и взаимодействия, които впоследствие да 
бъдат лесно адаптирани от лого дизайнерите. Това от своя страна би 
направило работата им по-ефективна, а клубните емблеми: по-
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разпознаваеми и популярни. Силната популярност на футболните клубове е 
използван маркетингов инструмент, най вече в Западна Европа, при 
развиването на местния туристически бранд – градът от който произхожда 
клуба, или който е домакин на важен футболен сблъсък, бива силно посетен 
от множество туристи, т.е. той се позиционира като атракция от градски, 
провинциален и дори национален мащаб. Един от красноречивите примери 
за това е Берлин: през юни 2015 г. градът бележи ръст от 15.5% 
чуждестранни туристи спрямо същия месец от предходната година, като 
според официалния прес релийз на Visitberlin.de и данни, предоставени от 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg – основната причина за пътуването до 
немската столица е състоялия се финал на Шампионската лига93.  
 

Настоящата статия разглежда клубната футболна емблема на ФК 
Дармщат 98 като основен елемент при установяването на връзка между 
културното наследство от града, от който произхожда, влиянието, което 
оказва върху таргет аудиторията си, адаптивността в различни медии и т.н. С 
цел постигането на по-голяма яснота и избягването на повторения, в 
статията са използвани като еквивалентни понятията: клубно лого – 
запазена марка – емблема. 
 
Въведение 
   Бурното развитие и комерсиализирането на футбола започва през 1960 г. в 
Италия, когато футболните клубове се трансформират в акционерни 
дружества. Този пример е последван от доста европейски отбори, като 
повечето от тях се появяват на борсата през 1980 г. Това действа като силен 
импулс при генерирането на огромни по размер финансови приходи. 
Консултантската компания Deloitte прогнозира финансови приходи в размер 
на 27 милиарда евро на европейския футболен пазар до края на сезон 
2016/17 г., което е с 7 милиарда евро повече от този реализиран през 
2011/1294.  
 
   Изследователско поле 
   В избрания пазар оперират осемнадесет професионални футболни клуба 
от различни градове/провинции с богата история и идентичност, 
различаващи се един от друг по своята клубна философия и ценности. Тези 
фактори превръщат немското футболно първенство в перфектен 
“експериментален инкубатор”, в който могат да се проследят клубните 
идентичности, както и комуникациите които те водят със своите аудитории. 
Бундеслигата представлява силен изследователски интерес също така и 
поради високата конкуренция между отборите, които се състезават в нея, 
                                                           
93 Visitberlin.de, Berlin Tourism figures for the first half of 2015: strong growth in international 
guests, posted on 21.08.2015 
94 Lee & Sallomi, 2016, p.39 
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възходящият темп на генерирани приходи, международна популярност - 
изразена в посещаемост и изключителен телевизионен интерес.  
 
   История на Бундеслигата 
   Преди създаването на Бундеслигата немските футболни отбори са се 
състезавали в регионални футболни първенства с непрофесионален статут. 
През 1900 г. в Лайпциг е създадена Deutscher Fußball Bund (DFB) - асоциация 
на немските футболни клубове, състояща се от осемдесет и шест футболни 
клуба. През 1950 г., след разделянето на Германия, се създават две отделни 
футболни асоциации - Deutscher Sportausschuss Oberliga (ГДР) и Бундеслига 
(футболното първенство на ФРГ, създадено на 28 юли 1962 г. в Дортмунд). 
Немското първенство придобива единен характер през 1991 г. – в резултат 
на обединението между ФРГ и ГДР, футболните клубове започват да се 
състезават в под егидата на един футболен съюз – Бундеслигата95.  
 

 
Илюстрация 2. Развитие на футболното първенство в Германия (1900 – 

1990 г.)96 
    При първото си издание през 1991 г., тимовете, които взимат участие са 
двадесет. Днес участниците в първенството са осемнадесет, а средната 
посещаемост на футболен сблъсък по данни на ©Statista 2016 е най-
високата в Европа97 (ил. 3). 
                                                           
95 Bundesliga, posted on 07.05.2014 
96 Векторно изображение: www.freepik.com 
97 © Statista 2016. Average per game attendance of the biggest European soccer leagues from 
1996/97 to 2015/16 posted on June 2016. 
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Илюстрация 3. Средна посещаемост на футболен мач в най-големите 
европейски шампионати98  

 
   Друг съществен показател за високата конкурентност на пазара е размера 
на генерирани приходи. По данни на ©Statista 2016 в сезоните между 
2008/2009 и 2013/14 отборите в Бундеслигата са отбелязали приходи в общ 
размер от 2,44 милиарда евро. (ил. 4)99. 
 
                                                           
98 © Statista 2016. Изображение: http://www.statista.com/statistics/261213/european-soccer-
leagues-average-attendance/ 
99 © Statista 2016. Revenue of the German Bundesliga from 2008/09 to 2014/15 posted on 
January 2016. 
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Илюстрация 4. Приходи на отборите в Бундеслигата,  
участващи в нея между 2008 и 2014 г. 100 

 
   От тук можем да заключим, че немският футболен шампионат оказва 
силно влияние върху икономиката на страната. Това го превръща в 
социален феномен, който въздейства върху обществеността, определя 
тенденции и социален статус. Според спортния изследовател Стефан 
Сцимански101, “Футболът е мощна индустрия, но и чудесна лаборатория за 
изучаване на успеха”. 
 
    Идентичност на футболен клуб 
    Идентичността на футболния клуб представлява не просто асоциация на 
бранда с футболисти, треньор и фенове (Heere B., James D. J. 2007). В 
повечето случаи клубната идентичност бива повлияна от външни фактори 
като: демографски принадлежности, професионални, обществени и друг тип 
организации, политически партии и т.н. Т.е., идентичността на един клуб е 
основно повлияна от характера на неговите привърженици. Футболните 
клубове представят не само определени ценности, възгледи и идеи, но 
също така те отразяват идентичността на града /провинцията/, на общината, 
от която те произхождат. Днес все по-често се срещат футболни клубове, 
основани в колежи, университети, фабрики, профсъюзи и др. които достигат 
до елитните дивизии на своите страни. Това е друг феномен, пряко 
                                                           
100 © Statista 2016 
Изображение: http://www.statista.com/statistics/282611/revenue-german-bundesliga-soccer/ 
101 Szymansky S. Why is Manchester United so successful? Published on: 30.01.2012, last 
accessed on: 21.05.2016; (https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/why-is-
manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4) 
 

https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/why-is-manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4
https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/why-is-manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4
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кореспондиращ с установените практики на финансиране в съвременния 
футбол, които не са обект на анализ в настоящата статия. Футболните 
клубове са дружества с търговска цел, които целят реализирането на 
финансови приходи. Имено като такива, те са в пряка зависимост от своята 
таргет аудитория – футболните фенове. Интересен е фактът, че поради 
масовия характер на разглеждания спорт, клубовете оказват и косвено 
влияние върху потребители, които не се идентифицират пряко с конкретен 
отбор. Таргет аудиторията им представлява сложен за анализ сегмент, тъй 
като в повечето европейски първенства, привържениците имат право да 
закупят акции и дял от собствеността на юридическото дружество (пример 
за това в Германия е ФК Борусия Дортмунд, който продава акции на своите 
фенове). По този начин, освен емоцията, която те изживяват по време на 
мач, футболните фенове придобиват и чувството за пряка обвързаност със 
съдбата на техния отбор.  
    В допълнение, футболните клубове се стремят да установят нещо повече 
от “постоянен пулс” между тях и таргет аудиторията им – те целят да 
предоставят на феновете им т.нар “социален капитал”. Според 
изследователи като Путнам102 , Хеер и Джеймс 103, социалният капитал е 
пряко обвързан с определени ценности, които започват да оказват все по-
силно влияние върху индивидуалността. Базирайки се на това схващане, 
футболният фен може да бъде персонално повлиян от средата в която се 
намира, както и от взаимоотношенията с нея: град, провинция, социална 
общност, културно наследство, социален статус и т.н. Всички тези фактори 
предопределят едно огромно предизвикателство при създаването на 
клубната идентичност, чиито основни цености могат да бъдат “закодирани” 
чрез графично интерпретиране на символи във футболната емблема.  
 
   Клубната емблема – мисия и ценности 
   Запазената марка е най-важният фундамент за една корпорация, която във 
футболното пространство придобива особено висока стойност (не само 
финансова, но и социална). Логото (запазената марка) представлява символ 
или име, което доказва собствеността на дадена компания или продукт104. 
Успешното лого може ефективно да комуникира чрез графичните средства, 
посланието и мисията на бранда. Тези му характеристики го превръщат в 
изключително комплексен и съществен елемент от цялостната бранд 
комуникация. Запазеният знак може да бъде променян (редизайн) през 
определен период от време, за да отрази различни изменения от социален, 
културен и бизнес характер. Илюстрация 5 показва еволюцията на логото на 
Apple в периода от създаването на бранда до наши дни (1976 – 2016). 
                                                           
102 Putnam, 2000, p.121 
103 Heere & James, 2007, p. 213 
104 Adams S., Morioka N. and Stone T., 2004, p.82-85 
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Илюстрация 5. Еволюция на запазения знак на Apple.105 

 
   Клубното лого е символ, съдържащ елементи, които нюансират мисията на 
бранда, неговите ценности и идентичност. Емблемата е носител на 
емоционален заряд, на усещане, което бива предоставено на 
потребителите, чрез използването на стройна символика, форми и цветове. 
Съществуват множество интерпретации на изискванията, на които едно лого 
трябва да отговаря, но като че ли най-точните характеристики, които една 
футболна емблема трябва съдържа са представени от Уилър106:  

• Запомнящо се и подходящо; 
• Бързо разпознаваемо; 
• Осигурява последователно възприемане на бранда; 
• Обект е на авторско право, т.е. то е запазено за съответния бранд; 
• Носител е на константна стойност; 
• Адаптивно е при употреба в различни медии; 
• Може да се използва в черно/бяло и цветна употреба; 
•  

                                                           
105 Изображение: http://images.dailytech.com/nimage/Apple_Logos_Evolution_Wide.png 
106 Wheeler, 2009, p.127 
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Илюстрация 6. Характеристики и изисквания към запазената марка.107 
 

   Илюстрация 6 онагледява последователността и взаимодействието между 
критериите и особеностите, които логото трябва да притежава. 
   Макар и поставени в ясна теоретична рамка, практическото изпълнение на 
споменатите особености, които едно лого трябва да притежава, са истинско 
предизвикателство за всеки един графичен дизайнер. 
   Футболната емблема крие допълнително трудности при дизайна си, 
поради отбелязаната необходимост от осъществяването на 
социална/културна връзка между бранда и неговите потребители. 
Илюстрация 7 илюстрира особеностите, които съдържат логата на 
футболните отбори. 
                                                           
107 Векторно изображение: www.freepik.com 
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Илюстрация 7. Особености на клубните емблеми в Бундеслигата108 

 
   Освен споменатата културна релевантност и силното влияние върху 
обществото, футболната емблема е основен фундамент в т.нар. “emotional 
branding”, в превод109: емоционален брандинг. Той засяга редица елементи 
от заобикалящата футболния фен среда, като по този начин осъществява 
персонална и силно въздействаща комуникация с всеки потребител. Един от 
най-ярките примери за подобен тип емоционален брандинг е ФК Дармщат 
98. По примера на концерна за спортни стоки Nike, той използва 
емоционални техники на архетипа, характерни приказките, които 
вдъхновяват потребителя/футболния фен по начин, по който неговата 
лоялност и обвързаност с бранда е постоянна величина110. Докато Nike 
използват т.нар. “пътешествие на героя”, което оказва силно социално 
въздействие в борбата с липсата на мотивация и амбиция, ФК Дармщат 98 
базира своя емоционален брандинг върху сблъсъка между Давид и Голиат. 
Иначе казано, отборът с наглед най-малко възможности, изграден от млади 
и перспективни състезатели, се противопоставя на гиганти като Байерн 
Мюнхен, Борусия Дортмунд, Хамбургер Шпортферайн и т.н. 
   Емоционалният брандинг поражда и необходимостта от още един 
съществен детайл, който клубната емблема е необходимо да рефлектира – 
бранда като личност.  
 
 
 
 
                                                           
108 Векторно изображение: www.freepik.com 
109 Превод от Eurodict, posted July 2016. 
110 Newell G. Nike Brand Strategy: Emotional Branding using the Story of Heroism posted on 
16.05.2014 
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    Бранд личност 
 
   С цел да намерят уникално позициониране на пазара, компаниите 
използват модел, базиран на сравнителен анализ между техните 
характеристики и черти. През 1997 г. Аакер111 разглежда възприемането на 
бранда, придавайки му характерни за човек качества. Ако даден бранд се 
анализира така, сякаш е личност, би могло да се изведат заключения като: 
мъжки или женски, официален, спортно-елегантен, модерен, старомоден и 
т.н. Този модел спомага не само за ефективното и точно позициониране на 
компанията на пазара, на който тя оперира, но и за по-бързото и 
разпознаване от страна на потребителя. Един от основните фактори, който 
спомага за придаването на конкретни личностни качества в даден бранд, е 
именно неговата запазена марка. Посредством мощните и високоефективни 
инструменти на графичния дизайн, логото би могло да идентифицира 
принадлежността на конкретна марка към определени качества. 
Съществената роля на логото и неговия оттенък в личността на бранда може 
да се види отчетливо във футболната индустрия.  
   В настоящата статия ще бъде разгледан примерът с ФК Дармщат 98. Този 
футболен бранд оперира в разглеждания пазар (Бундеслигата) и 
представлява изследователски интерес, представен в инфографиката (ил. 8): 
 

 
Илюстрация 8. Основни характеристики на ФК Дармщат 98, които го 

превръщат в удачен за разглеждане бранд112 
 
 

   Анализ на емблемата и бранд личността на ФК Дармщат 98 
   За по-голяма конкретика на настоящия анализ, в него ще се разгледат 
определени характеристики на бранда, дефинирани в теоретичната рамка. 
 
 
                                                           
111 Aaker, 1997, p.347-356 
112 Векторно изображение: www.freepik.com 
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   ФК Дармщат 98 – създаване и клубна идентичност 
   Разглежданият клуб e основан на 22 май 1898 г. под наименованието FC 
Olympia Darmstadt. През 1909 г. спортното дружество е известно под името 
Sportverein Darmstadt 98. След 33 годишна пауза, клубът се класира за 
участие в Бундеслигата през сезон 2015/16, като само допреди няколко 
години тимът на Дирк Шустер се подвизаваше в четвърта дивизия. Клубният 
стадион – „Мерк-Щадион ам Бьоленфалторе” е построен през 1921 г. и е 
реновиран няколко пъти, за да отговори на всички съвременни изисквания, 
наложени от UEFA. Днес, домът на ФК Дармщат 98 е арена на зрелищни 
футболни срещи, на които домакините пресъздават невероятна футболна 
атмосфера и настроение. Футболните фенове са известни в Германия със 
своя силен темперамент и постоянна подкрепа на клуба /независимо в коя 
дивизия играе ФК Дармщат 98, „Мерк-Щадион ам Бьоленфалторе” е 
изпълнен до краен предел113.  
Клубът е с най-скромния бюджет в Бундеслигата, като от получените данни 
© Statista 2016, ил. 8 – от общо осемнадесетте участници, по този критерий 
ФК Дармщат 98 заема последното място (ил. 9). 

 
 

Илюстрация 9. Приходи, реализирани от спонсорски договори на част от 
клубовете в Бундеслигата, сезон 2015/16114 

                                                           
113 Vereinsgeschichte, posted on March 2016. 
114 http://www.statista.com/statistics/254503/kit-sponsorship-revenue-of-german-bundesliga-
clubs-2012-13/ 

№ Футболен клуб (спонсор) Приходи от 
спонсори (в 

милиони евро) 
1
1 

Hertha BSC Berlin (bet-at-home) 6 

1
2 

1. FC Köln (Rewe) 5 

1
3 

1899 Hoffenheim (SAP) 4.5 

1
4 

Hannover 96 (Heinz von Heiden) 4 

1
5 

FSV Mainz 05 ( Kömmerling) 4.3 

1
6 

FC Augsburg (WWK) 3 

1
7 

FC Ingolstadt (Media Markt) 2 

1
8 

Darmstadt 98 (Software AG) 1.5 
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  Произход на клуба 
   Дармщат е малък град в провинция Хесен, разположен на 30 км. южно от 
Франкфурт. С население от 150 000 души, градът е известен с множеството 
научни открития, които са реализирани там. Дармщат държи и приза за 
“Град на науката”, връчен през 1997 г. 115 Чарът на града е допълнен от 
архитектурния стил Art Nouveau, Градината с рози, както и огромният брой 
фестивали и културни събития, на които е домакин. Пример за това е и 
церемонията на престижните награди за постижения в литературата - The 
Georg Büchner Award. Градът е изпълнен с театри, галерии, музеи (Kunsthalle 
Art и Hessian State). В допълнение, силно радиоактивният химически 
елемент Darmstadtium (110) е открит в града, откъдето идва и неговото 
наименование.  
 

 
 

Илюстрация 10. Инфографиката представя характеристиките на града 
Дармщат, които са от значение за изследването116 

 
    Бранд позициониране и аудитория 
   Основната таргет аудитория на клуба са младите хора на възраст 18-33 г., 
живеещи в и около град Дармщат. Клубът провежда ефективно своята 
комуникация чрез социалните медии и мрежи, като официалната Facebook 
страница набира 142 237 последователи /март, 2016 г./. Клубът се 
позиционира като студентски, младежки клуб, който обединява 
изследователи и научни дейци от цяла провинция Хесен.  
 
   Маркетингови стратегии 
   Както бе дадено като пример в по-горните редове, клубът използва 
маркетинговия инструмент: емоционален брандинг по доста ефективен за 
него начин. Стъпвайки на основните принципи на архетипа, героите тук са 
младите звезди, които произлизат от детско-юношеската школа на отбора. 
Пример за това са младите надежди – Ник Фолк (18) и Ноел Вембахер (19).  
                                                           
115 Geschichte der Stadt Darmstadt, posted on 01.09.2011.  
116 Векторно изображение: www.freepik.com 
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   За чуждестранните туристи са предвидени специално организирани 
посещения на стадиона и клубния музей, разходка с клубния автобус и т.н. 
Всяка една атракция “продава” незабравимо изживяване на туристите 
(емоционален брандинг), като посетителите имат възможността да 
възприемат бранда чрез изпитването на силно позитивни емоции. Отборът 
е отличен пример за силен принос към местния туристически бранд. По 
информация на Националния туристически съвет на Германия, справочник 
издаден от Министерство на икономиката на Федерална република 
Германия през 2014 г.117, стр. 10, провинция Хесен е посетена от рекордните 
6 698 597 туристи. Данните за това, колко от тях са направили посещението 
си специално заради клуба, са нееднозначни, но показателен е фактът, че с 
възхода на отбора и изкачването му към Бундеслигата, ръст бележи и 
местният туризъм. По данни на © Statista 2016118, средната посещаемост на 
футболните срещи на ФК Дарщадт 98 за сезон 2015/16 е 16 647 човека при 
капацитет на арената от 17 000. Следователно посещаемостта спрямо 
капацитета на съоръжението е 97.92%, което поставя Дармщат в челото на 
най-посетените клубове спрямо капацитета на техните стадиони. 
С оглед на последните успехи на клуба в шампионата, броят на феновете, 
които желаят да посетят домакински двубой, расте стремглаво, което 
поставя развитието на бранда в друга светлина – по мои лични наблюдения, 
след проведени интервюта с фенове на Дармщат, които не претендират за 
представителност, става ясно, че притежателят на билет за футболен мач 
придобива особено чувство за елитарност. Тази тенденция би могла да се 
задълбочи при евентуални нови и по-големи клубни успехи в следващите 
издания на Бундеслигата. 
 
   Клубно лого 
   Дизайнът на логото е дело на германската рекламна агенция La Mina 
GmbH и има за цел да представи бранда, посредством три основни 
компонента: 

• Динамика; 
• Историческо наследство; 
• Устойчиво развитие;  

 
 
                                                           
117 German National Tourist Board, 2014, Edition 2015. Incoming-Tourism Germany, p.10 
118 Clubs of the German soccer Bundesliga by average attendance in 2015/16 posted on May 
2016 
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Илюстрация 11. Логото на ФК Дармщат 98119 

 
   Логото на клуба наследява някои съществени белези на първата клубна 
емблема от 1930 г.  

 
Илюстрация 12. Логото на ФК Дармщат 98 от 1930 г.120 

 
   Следвайки споменатите принципи на клубната идентичност, логото оказва 
своето силно влияние върху феновете заради установената силна връзка с 
града, от който клубът произхожда. Доказателство за това е гербът на град 
Дармщат, който е илюстрация на високите постижения на немската 
хералдика от Средновековието.  

 
Илюстрация 13. Герб на град Дармщат от 1960 г.121 

                                                           
119 Изображение: http://i0.wp.com/bundesligafanatic.com/wp-content/uploads/2015/06/SV-
Darmstadt.png 
120 Изображение: 
https://en.wikipedia.org/wiki/SV_Darmstadt_98#/media/File:Sv_darmstadt_98_sammelbild.jpg 
 
121 Изображение: http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-he_da2.gif 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/SV_Darmstadt_98#/media/File:Sv_darmstadt_98_sammelbild.jpg
http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-he_da2.gif
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   Първата поява на герба на града е през 1568 г., като той съдържа така 
известния и популярен за малките населени места от този район елемент 
“fleur-de-lis”. Червеният лъв със син език (символ на смелост, доблест и 
великодушие) е наследен от Графовете на Катценбоген, след сватбата в 
Дармщат на Филип I за Анна фон Вюртенберг през 1408 г. 122 

 

 
Илюстрация 14. Герб на град Дармщат от 1900 г.123 

 
   Короната и щитът са типични за немската хералдика и доста често 
използвани елементи в провинция Хесен. 
   Всичко това определя последователността и адаптирането на конкретни 
елементи в настоящето футболно лого, което идентифицира бранда с града, 
от който произхожда. Доминиращият клубен цвят, както и този, използван в 
цялостната корпоративна идентичност, е син, отново типичен за провинция 
Хесен. Синият цвят е изключително често употребяван не само в 
съвременния лого дизайн, но и в хералдиката. Значението, което той 
изразява е честност, преданост и великодушие. Според проучване на 
Грегори Готти124, маркетинг експерт в агенция Help Scout, синьото е най-
харесваният цвят при 57% от мъжете и 35% от жените. Освен историческата 
връзка с мястото на произхода, този цвят е доста удобен за употреба при 
дизайн на спортни емблеми. 
   Интересен е фактът, че самата рекламна агенция, създала логото на клуба, 
носи наименованието La Mina, в превод от персийски означава “небесен 
син цвят”125.  
   Логото на ФК Дармщат 98 е максимално опростено и изчистено от 
излишни детайли. Въпреки съвременните тенденции за опростяване на 
запазения знак, чрез употребата на ясно разпознаваем хералдически мотив, 
брандът цели идентификация с града и в частност, провинцията, от която 
произхожда. Запазеният знак е лесно запомнящ се и изключително бързо 
разпознаваем. В него има ясен акцент – адаптираният от градския герб 
символ fleur-de-lis, който е допълнен от клубния слоган: "Wir Lilien. Aus 
                                                           
122 Heraldry of the World, last modified on 10 January 2016 
123 Изображение: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php/File:Darmstadt1.jpg 
124 Ciotti Gregory, The Psychology of Color in Marketing and Branding posted on 17.05.2016 
125 Превод от Хералдиката, публикувано на 04.12.2007. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php/File:Darmstadt1.jpg
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Tradition anders", в превод “Ние сме лилии. Традиционно различни”. Тук е 
осъществена пряка връзка с прякора на отбора – лилиите.126 
   Използваният шрифт е GillSansStd e санссерифен, което го прави лесно 
разпознаваем и приложим в различни среди. Създаден от Ерик Джил през 
1928 г. и инспириран от великия британски калиграф Едуард Джонстън127.  
Характерните за шрифта греди и овали, допринасят за хомогеността на 
разглежданата емблема. 
   Кръгът е основен графичен елемент на логото, символ на безкрайността. 
Той предопределя и възможността на емблемата да бъде използвана 
ефективно в различни медии, както и за атрактивно брандиране на фен 
артикули. 
 
   Корпоративна идентичност на клуба 
   Логото е в основата на стилната корпоративна идентичност на ФК Дармщат 
98. Емблемата и цветовата палитра доминират на множество фен артикули 
и сувенири. Поредното предизвикателство във футбола е и дизайнът на 
спортната екипировка. 
На ил. 15 са илюстрирани фланелките на отбора, за домакинските срещи – 
15а и резервният екип – 15б. 

      
Илюстрация 15а 128                    Илюстрация 15б129 

 
   Синият цвят отново е доминиращ в титулярната екипировка.  
   Като всяко едно търговско дружество, така и футболният клуб създава свои 
корпоративни офис материали. Те са изключително важен елемент от 
цялостната клубна идентичност, тъй като клубовете провеждат ежечасна 
кореспонденция с медии, PR агенции, спонсори, рекламодатели, телевизии, 
футболни централи и т.н. Офис кореспонденцията придава така 
необходимото усещане към бранда, изразено чрез средствата на графичния 
дизайн. В конкретния случай, ФК Дармщат 98 залага на стилна и хомогенна 
концепция при дизайна на своята офис кореспонденция (ил 16).  
                                                           
126 Превод от немски: Машалова К. – преводач, 2016. 
127 Adobe, Gill Sans, posted on 03.12.2007 
128 Изображение: http://www.footyheadlines.com/2015/07/2015-16-bundesliga-kits-special-all-
15-16-bundesliga-jerseys.html  
129 Изображение: http://www.footyheadlines.com/2015/07/2015-16-bundesliga-kits-special-all-
15-16-bundesliga-jerseys.html 
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Илюстрация 16. Корпоративни офис материали и сувенири на ФК Дармщат 
98 130 

 
   Дизайнът в изградената корпоративна идентичност на ФК Дармщат 98 е 
стилен и последователен. В статията е илюстрирана само част от 
корпоративната идентичност на клуба. На фиг. 15 е показан уебсайтът на 
клуба, който следва всички съвременни тенденции за UI/UX дизайн: 
 

 
Илюстрация 17. Корпоративен уебсайт на ФК Дармщат 98.  

Дизайн: La Mina GmbH131 
                                                           
130 Изображение: http://la-mina.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SV-Darmstadt-
98_Corporate.jpg 
131 Изображение: http://la-mina.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SV-Darmstadt-
98_Web.jpg 
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    На илюстрация 18 е илюстриран клубният банер, използван при медийни 
изяви: 
 

 
Илюстрация 18. Клубен банер на ФК Дармщат 98. Дизайн: La Mina GmbH132 

 
   Дизайнът на транспортното средство при футболните клубове е от 
изключителна важност и той е изразен в клубния автобус. Той е доста често 
използван елемент при визуалната комуникация на клуба. Всички 
характерни за изгражданата клубна идентичност мотиви са видими – ил. 19: 
 

 
 

Илюстрация 19. Клубен автобус на ФК Дармщат 98. Дизайн: La Mina 
GmbH133 

 
 

                                                           
132 Изображение: http://la-mina.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Portfolio_SV-
Darmstadt-98.jpg 
133 Изображение: http://www.horizont.net/news/media/14/Darmstadt-98-138527.jpeg 
 

http://www.horizont.net/news/media/14/Darmstadt-98-138527.jpeg
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   Бранд личност 
   На базата на направените по-горе анализи, методът “бранд личност”, би 
могъл да изобрази още по-ясно разглеждания футболен клуб, придавайки 
му личностни качества. Т.е., ако приемем, че ФК Дармщат 98 е човек, какви 
качества би притежавал? С оглед на използваната визуална комуникация, 
биха могли да бъдат направени следните предположения (ил. 20): 
 

 
Илюстрация 20. Бранд като личност – ФК Дармщат 98134 

    
   Заключение 
 
   В заключение може да се направи изводът, че емблемата на ФК Дармщат 
98 комуникира успешно с клубната история и местното културно наследство, 
оказва влияние върху феновете, силно спомага за развиването на клубната 
идентичност, от където брандът набира така желаната популярност – 
съществена предпоставка за увеличаването на приходите. В основата на 
успешната клубна идентичност стоят важни демографски и социално-
икономически особености на основната таргет аудитория – феновете на 
клуба. Привържениците са изключително важен капитал на дружеството, 
което олицетворява техните идеи, ценности, философия, политически и 
понякога религиозни виждания. Те са истинският “проводник” на мисията 
на бранда. С процесите на силно комерсиализиране на футбола, на които 
сме свидетели днес, търговските дружества (каквито са клубовете) трябва да 
отговорят на съвременните изисквания на своите потребители – бърза и 
лесна разпознаваемост на бранда, активна комуникация в социалните 
мрежи, емоционален маркетинг и т.н. с основна цел – футболният фен се 
превръща в пряк участник и възприема бранда, като част от себе си. 
Клубната емблема е съществен елемент при изграждането на клубната 
идентичност, това е лого, изпълнено със символика и емоция, дух и 
традиция. Този запазен знак има комплексната задача да обедини 
футболните фенове, да допринесе за това, клубът да е разпознаваем извън 
                                                           
134 Векторно изображение: www.freepik.com 
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рамките на шампионата в който участва. Клубното лого до голяма степен се 
превръща и във “визитна картичка” на града, от който отборът произхожда. 
Елементите и визуалните мотиви имат свойството да “разказват” за 
местното културно наследство и история. Оттук следва да заключим, че 
клубното лого допринася за развитието на местния туристически бранд, а от 
своя страна това означава и позитивно икономическо влияние. 
   Клубната емблемата е и част от корпоративната идентичност, която трябва 
да притежава цялостно и хомогенно излъчване, последователност и 
адаптивност спрямо различните медии. Това се постига, чрез умело 
използване на богата палитра от графични средства и инструменти. 
Запазеният знак на клуба е малка, но съществена част от идeнтичността на 
бранда, която допринася за популярността на спортното дружество. 
 
 
БИБЛИОГРАФИЯ 
1. Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing 

Research, p. 347-356, 34(3); 
2. Adams S., Morioka N. and Stone T. (2004). Logo design workbook. A hands-

on guide to creating logos. Rockport Publishers, Inc., p.82-85 
3. German National Tourist Board (2014). Incoming-Tourism Germany. Edition 

2015, p.10. 
4. Heere B., James D. J. (2007). Sports Teams and Their Communities: 

Examining the Influence of External Group Identities on Team Identity. 
Journal of Sport Management, 2007, 21, p.319-337. Human Kinetics, Inc. 

5. Lee & Sallomi (2016). Technology, Media & Telecommunications Prediction, 
p.39. Deloitte.  

6. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American 
community. New York: Touchstone. 

7. Wheeler, A. (2009). Designing Brand Identity (3rd ed.). Hoboken, New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
 

ИЗТОЧНИЦИ 
1. Adobe, Gill Sans. Published 03.12.2007, accessed 21.07.2016 

http://www.myfonts.com/fonts/adobe/gill-sans/ 
2. Bundesliga. Published 07. 05. 2014, accessed 03.08.2016 

http://www.dfb.de/en/leagues/bundesliga/history/ 
3. Ciotti Gregory, The Psychology of Color in Marketing and Branding. Published 

17.05.2016, accessed 12.07.2016 
https://www.helpscout.net/blog/psychology-of-color/ 

4. Clubs of the German soccer Bundesliga by average attendance in 2015/16. 
Published 01.05.2016, accessed 07.08.2016. 
http://www.statista.com/statistics/282985/clubs-of-german-football-
bundesliga-by-average-attendance/ 

5. Geschichte der Stadt Darmstadt. Published 01.09.2011, accessed 08.08.2016 
https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/geschichte/ 

http://www.myfonts.com/fonts/adobe/gill-sans/
http://www.dfb.de/en/leagues/bundesliga/history/
https://www.helpscout.net/blog/psychology-of-color/
http://www.statista.com/statistics/282985/clubs-of-german-football-bundesliga-by-average-attendance/
http://www.statista.com/statistics/282985/clubs-of-german-football-bundesliga-by-average-attendance/
https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/geschichte/


  

70  

 

 Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"/ 2015-2016 

6. Heraldry of the World. Published 05.01.2016, last modified on 10.01.2016, 
accessed on 25.07.2016 
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php/Katzenelnbogen 

7. Newell G. Nike Brand Strategy: Emotional Branding using the Story of 
Heroism. Published 16.05.2014, accessed 16.06.2016 
http://602communications.com/2013/02/nike-brand-strategy-emotional-
branding-using-the-story-of-heroism/ 

8. Szymansky S. Why is Manchester United so successful? Published on: 
30.01.2012, last accessed on: 21.05.2016; (https://www.london.edu/faculty-
and-research/lbsr/why-is-manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4) 

9. Vereinsgeschichte. Published 01.03.2016, accessed 01.08.2016 
http://sv98.de/home/verein/ueber-uns/der-verein/ 

10. Visitberlin.de, Berlin Tourism figures for the first half of 2015: strong growth 
in international guests. Published 21.08.2015, accessed 13.08.2016. 
http://www.visitberlin.de/en/news-release/berlin-tourism-figures-for-the-
first-half-of-2015-strong-growth-in-international-guests 

11. Превод от Хералдиката, публикуван 04.12.2007, прочетен на 11.08.2016. 
http://www.chitatel.net/forum/topic/3539-хералдиката/ 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php/Katzenelnbogen
http://602communications.com/2013/02/nike-brand-strategy-emotional-branding-using-the-story-of-heroism/
http://602communications.com/2013/02/nike-brand-strategy-emotional-branding-using-the-story-of-heroism/
https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/why-is-manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4
https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/why-is-manchester-united-so-successful#.Vi0YgNDHPd4
http://sv98.de/home/verein/ueber-uns/der-verein/
http://www.visitberlin.de/en/news-release/berlin-tourism-figures-for-the-first-half-of-2015-strong-growth-in-international-guests
http://www.visitberlin.de/en/news-release/berlin-tourism-figures-for-the-first-half-of-2015-strong-growth-in-international-guests
http://www.chitatel.net/forum/topic/3539-хералдиката/


 

71  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФОТОГРАФИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

72  

 

 Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"/ 2015-2016 

СНИМАНЕ НА ПОРТРЕТИ ПРИ ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА. ОЧАРОВАНИЕТО НА 
ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СВЕТЛИНА И НЕОБИЧАЙНИТЕ ЛОКАЦИИ 

 

Доц. д-р Динамир Предов 

  
Резюме: Портретът е един от най-привлекателните, но в 
същото време и един от най-трудните жанрове във 
фотографията. Мнозина опитни фотографи препоръчват най-
напред да изучим добре студийното осветление, да натрупаме 
необходимите знания и умения, за да можем да оценяваме 
осветлението на открито. На практика, както и при мен, 
започваме да снимаме най-напред портрет на открито – при 
естествено осветление, а доста по-късно(когато съберем 
необходимите финансови средства) започваме да снимаме в 
студио. Снимането на портрети при естествена (налична) 
светлина може да ви наложи като интересни и оригинални 
фотографи. 

Ще ви дам няколко съвета, които не сте длъжни да 
спазвате, но много често ще ви помагат през целия живот, 
когато искате да направите хубави снимки на открито. Къде да 
снимаме портрети, как да комбинираме естествена и изкуствена 
светлина, каква е ролята на комуникацията и предварителната 
подготовка, са други въпроси разгледани в статията. 

Ключови думи: Портрет, фотография, светлина, сянка, поза.  

 
   Портретът е един от най-привлекателните, но в същото време и един от 
най-трудните жанрове във фотографията. Независимо от това, каква техника 
притежаваме или ползваме, проблемите са главно в липсата на практически 
опит. Това се отнася, както за любителите, така и за професионалните 
фотографи. Главното в портретната снимка е да акцентираме вниманието 
върху конкретния човек и неговата индивидуалност, характер и душевност, 
да предадем богатството на неговите емоции. Това се постига с помощта на 
светлината, комуникацията (предразполагането на модела) и перфектното 
владеене на техниката. Мнозина опитни фотографи препоръчват най-
напред да изучим добре студийното осветление, да натрупаме 
необходимите знания и умения, за да можем да оценяваме осветлението на 
открито. На практика, както постъпвам и аз, най-често започваме да 
снимаме най-напред портрет на открито – при естествено осветление, а 
доста по-късно (когато съберем необходимите финансови средства) 
започваме да снимаме в студио. Разбира се, тези, които имат възможност да 
станат студенти по фотография или имат роднини със собствено студио, 
може да започнат изучаването на осветлението по препоръчвания начин. Не 
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трябва да пропускаме факта, че има природно надарени хора с 
изключителен усет към светлината и композицията, чиито портрети ни 
впечатляват и удивляват. 
   За да реализираме какъвто и да е фото портрет ние трябва перфектно да 
усвоим управляването на фотоапаратите, с които работим – ръчните 
настройки и автоматичните режими, определянето на експозицията, 
разчитането на хистограмата, подходящия избор на бленда или скорост на 
затвора. Снимането на портрети при естествена (налична) светлина може да 
ви наложи като интересни и оригинални фотографи. 
   Важен фактор за снимането при естествена светлина е да съобразим 
качеството и цвета на светлината. Те се променят от часа на снимане и 
наличието на облаци в небето, както и от отраженията идващи от 
заобикалящите ни обекти. В променящите се светлинни условия е много 
важно управляването на баланса на бялото. Независимо от това, че винаги 
снимам в RAW формат, аз винаги използвам стандартна сива карта и карта с 
бяло, черно и стандартно сиво квадратче. Това ми дава възможност, с 
помощта на Photoshop, винаги да получавам правилните цветове на обекта 
в последващата обработка”. 
 

 
 

Илюстрация 21. Този портрет е направен в сянката на сграда. Моделът е 
разположен в близост до стена, която отразява светлината и разработва 

сенките със запълваща светлина 
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   Има различни възможности за снимане при естествена светлина: Снимки 
на открито (извън сгради и помещения); Снимки в помещения при 
използване на естествената(външна) и наличната светлина; Снимки на 
открито или в закрити пространства при комбинирането на естествена и 
изкуствена светлина (преносими светкавици). 
   Изборът на място за фон на нашите портрети оказва изключително 
влияние върху цялостния ефект на снимките. Трябва да направим 
сравнение между предимствата и недостатъците на снимки в студио и 
снимки „onlocation“ – в конкретна, реално съществуваща обстановка на 
открито или в сграда. 
 

 
 

 
Илюстрация 22. Тази млада дама си прави селфи в центъра на Стария град в 
Мюнхен. Небето е покрито с облаци, което прави осветлението перфектно 

за портрети. Блендата е силно отворена, за да се размаже задният план и да 
се акцентира върху лицето на модела 

 
   Ако сте начинаещ млад фотограф, разполагащ с малко средства, то 
определено ще се насочите към снимки на открито. Предимството на 
снимането на открито е, че фотографиите изглеждат по-реалистично, освен 
това може да променяте многократно фона зад модела и да постигнете 
голямо разнообразие на вашите снимки. От друга страна, професионалните 
фотографи и арт директорите предпочитат контролираната среда на 
студиото, където всичко е под контрол в продължение на 24 часа. Много 
често организирането на сложни фотосесии  на открито излиза по-скъпо, 
отколкото снимането в професионално студио с изкуствено осветление. 
Всеки професионален фотограф трябва да е подготвен за всякакви ситуации, 
така че ще отделим подобаващо внимание на изискванията и 
възможностите, които ни предоставя снимането на открито или при налична 
и комбинирана светлина. 
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Илюстрация 23. Този кадър е предназначен за многолистов календар. 
Издебнах момент, в който облак закриваше слънцето, за да избягна 

директната остра и груба слънчева светлина. Ефектът на размазването не е 
направен с Фотошоп, а е постигнат със специален филтър. Снимката е 

направена върху класически цветен негативен филм 
 
   Независимо от това дали сте професионалист, или начинаещ фотограф, 
трябва да сте наясно какви са предназначенията на вашите портретни 
снимки - за корица на модно списание, семеен портрет, снимка за уеб сайт 
или годишен отчет на акционерно дружество, актьорско портфолио или 
портрет на известен писател, певец, музикант… Когато предварително сте 
изяснили концепцията на съответната фото сесия, по-лесно ще изберете 
място за снимане, ще имате идея за грима и дрехите на вашия модел. 
    Ще ви дам няколко съвета, които не сте длъжни да спазвате, но много 
често ще ви помагат през целия живот, когато искате да направите хубави 
снимки на открито: 
 
    Първо: Избягвайте директната и остра слънчева светлина падаща върху 
лицето на модела. Пряката слънчева светлина кара повечето модели да се 
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чувстват дискомфортно, създавайки грубо осветление, което е неподходящо 
в повечето случаи. 
 

 
 

Илюстрация 24. Тук слънчевата светлина играе ролята на задно горно 
странично осветление. Това създава усещане за обем и пластичност на 
снимката. С помощта на бял отражател разработвам сенките. Обърнете 
внимание на ключовите бликове в очите, които наричаме „catchlights“ 

 
 

   Второ: Използвайте сенките на сгради, тенти и дървета за изграждането 
на светлинните конструкции върху лицето и фона на вашия модел. В тези 
случаи трябва да коригирате белия баланс, за да се справите с излишъка на 
синята компонента на светлината. 
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Илюстрация 25. Когато снимката е черно-бяла, нямаме проблем с цветния 
баланс. Моделът е разположен под сламен навес и светлината, която го 

осветява идва само от небето. Драматичните светлини и сенки отсъстват и 
изображението се изгражда от естествените тонове по лицето на младото 

момиче. Снимката е на класически черно-бял филм. Копирана е ръчно върху 
класическа фотохартия 

 
   Трето: Използвайте различни налични и допълнителни отражатели, като 
светли стени, настилки, дрехи, огради, дори най-обикновен разтворен 
вестник може да свърши работа. 

 
 

Илюстрация 26. На тази снимка ми позира един млад колега. Използвах 
ефекта на два естествени отражателя – бялата стена на сградата и плочките 

пред нея. Резултатът е много плавният преход между светлина и сянка 
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   Освен това фотографските магазини предлагат широка гама от сгъваеми 
отражатели, които заемат малко място – в повечето случаи, това са 
отражателите, които използваме и при снимки в студио. Може да 
разположите модела си с гръб към светлината и да разработите лицето му с 
отражател и портативна светкавица в режим „запълваща светкавица“. Лично 
аз използвам малък бял отражателен чадър или надуваем разсейвател, за 
целта може да ви помогне и надут бял балон, поставени пред светкавицата 
– и в двата случая светкавицата е изнесена встрани от камерата и е 
синхронизирана с дълъг кабел или безжичен радио синхрон. 

 

 
 

Илюстрация 27. При този портрет използвах портативна светкавица, 
насочена към бял чадър с диаметър 90 см. В такива случаи блендата се 
определя от естествената осветеност на зелената трева (мощността на 

светкавицата се определя от разстоянието до модела, като се контролира с 
намаляване или увеличаване на мощността или с помощта на варио 

обектив, за да имаме съответното разстояние). Целта е да разработим 
сенките на обърнатия с гръб към слънцето модел, така че да не се усеща 
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използването на светкавицата. И тук с помощта на чадъра сме постигнали 
ефекта на „catchlights“ – това е много важен прийом, защото тези бликове 

дават „живот“ и характер на портрета 
 

   Четвърто: Разположете модела си, така че да избегнете неподходящи 
сенки по лицето – особено около очите и носа. Бъдете внимателни – не 
допускайте моделът ви да гледа директно към слънцето – това ще го накара 
да присвие очи, което никой не желае да се види на снимка. Опитайте да 
поставите модела си странично към светлината. Ако имате време, може да 
го помолите да се завърти бавно на 360 градуса, за да видите ефекта от 
светлината върху неговото лице. 
 

 
 

Илюстрация 28. Обръщайки модела с гръб към слънцето си осигуряваме 
перфектно очертаване на контурите на фигурата, разработване на косата и 
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подчертаване на фактурата на дрехите. Малък отражател (може и най 
обикновен бял лист стиропор) ми помага да разработя сенките 

 
   Пето: Изберете режим с приоритет на бленда, за да може да 
контролирате дълбочината на рязкост, докато камерата сама ще избере 
необходимата скорост. Ще припомня, че трябва да подберете и съответния 
режим за вътрешното измерване на камерата - с превес на централната 
зона или спотово измерване. Това ще ви помогне много, особено при бързо 
променящи се атмосферни условия. Понякога се налага да използваме 
спотовото (точково) измерване, за да определим контраста между модела и 
фона. Много полезна е хистограма, която ви дава бърза представа за 
разпределението на тоновете в кадъра и за наличието на недоекспонирани 
и преекспонирани участъци в снимката. 
   Важно е да съобразяваме скоростта на затвора, за да избегнем 
размазаните снимки. 
   Трябва да се знаят и правилата за избор на подходящата скорост на 
затвора в зависимост от дължината на обектива. Ако искаме да избегнем 
размазването на изображението, предизвикано от трепване на ръката при 
снимане или силен пулсиращ вятър, трябва да спазваме следното правило: 
Ако обективът ни има фокусно разстояние 200 мм, то скоростта не трябва да 
е по бавна от 1/250сек, за 100 мм обектив -1/125сек, 50 мм обектив – 
1/60сек . Ако вътрешното измерване ни дава по-бавни скорости, то трябва 
да увеличим чувствителността в рамките на допустимия шум. 
   Ползването и разчитането на хистограмите е много полезно при силна 
налична светлина, когато не виждаме добре картинката на монитора на 
фото камерата. Тя ни помага да преценим кога ни трябва отражател или 
промяна на разположението на модела, за да разработим сенките или 
светлите участъци, та че да има достатъчно полезна информация в тези 
участъци. В противен случай снимката ще изглежда плоска и 
непрофесионална. 
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Илюстрация 29. Много рядко ми се случва да имам такава хистограма – това 
е идеалният вариант. Не се притеснявайте, ако вашата хистограма изглежда 

по-различно. Доверете се на очите си – ако снимката ви харесва, всичко е 
ОК 

 
 

 
 

Илюстрация 30. Хистограмата за всеки заснет кадър може да ви е от полза, 
особено при силна налична светлина, когато трудно може да прецените по 

изображението на монитора качеството на снимката 
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   КЪДЕ ДА СНИМАМЕ ПОРТРЕТИ 
 
   Във всеки град или село има интересни и подходящи за снимане на 
портрети места. Вие трябва предварително и внимателно да ги проучите. 
Трябва да си запишете всички неща, които ще ви бъдат полезни при 
снимките – в коя част на деня ще имате най-подходящо осветление, къде са 
най-близките кафета, където може да починете и да се освежите, заедно с 
вашия модел и екип, както и за спирките на градския транспорт. 
   Много подходящи за снимки са музеи, библиотеки, исторически места, 
гари, градинки, театри, ресторанти, барове, черкви, спирки на метрото… 

 

 
 

Илюстрация 31. Този кадър е заснет по време на един фото пленер във 
Велико Търново. Снимката е направена в изложбена галерия в старата част 

на града. Светлината идваща от прозореца служи като задно контрово 
осветление, като създава усещане за дълбочина и пространство. Отпред 

моделът е осветен от светлината, предназначена да осветява картините в 
галерията. Тя, разбира се, е с различна цветна температура от идващата 

през прозореца, но когато снимаме в черно-бяло, това не е проблем 
(класическа черно бяла фотография) 

 
   Трябва предварително да сте проучили условията, при които може да ги 
използвате за своите фото сесии. Често, за професионални рекламни 
проекти ще се наложи да се получат съответните разрешения и да се платят 
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съответните такси, за да се осигурят необходимите за снимките условия. 
Когато става въпрос за индивидуални проекти с един модел, по принцип не 
се налагат тези формалности и може спокойно да снимате на избраните от 
вас места, но имайте предвид, че в МОЛ-овете, спирките на метрото и 
частни територии, може да възникнат проблеми. Много често за вашите 
снимки удачен вариант ще се окажат светли помещения с големи прозорци, 
а в други случаи, когато искате да създадете минорно настроение, ще се 
окажат удачни притъмнени коридори и атрактивни стълбища в стари 
сгради. Трябва да знаете, че доста опитни фотографи заснемат такива места 
без модели и ги архивират, за да ги прегледат преди съответните снимки. 
Няма да ви отегчавам с повече подробности за скъпите професионални 
фотосесии, а ще премина към конкретни практически препоръки. 
   Постарайте се предварително да планирате и най-елементарната 
фотосесия. Трябва да бъдете максимално подготвени преди вашият модел 
да дойде. Настройте внимателно камерата си – изберете режим с приоритет 
на бленда, изберете съответното ИСО (чувствителност на матрицата), цветна 
температура(цветната температура се променя много динамично, при 
снимане на естествена светлина - автоматичният бял баланс в повечето 
случаи не дава най-добрите резултати), формат (RAW,JPEG), начин на 
измерване на експозицията и направете няколко пробни кадъра. Имайте 
предвид, че моделите бързо се изморяват и не губете излишно време в 
подготовка, когато моделът ви е пристигнал (това се отнася и за снимки в 
студио, разбира се). 
   Опитайте се да снимате в максимално опростена обстановка. Избягвайте 
натруфените и бъбриви предни и задни планове. Използвайте максимално 
възможностите на естествената светлина, като не забравяте да употребявате 
сенниците на своите обективи – те не случайно се продават заедно с 
обектива, който сте купили. 
   Един от най-лесните начини да напреднете в изкуството на портрета е да 
снимате на естествена светлина. Не трябва да правите никакви 
допълнителни разходи за осветление и аксесоари. Не трябва да решавате 
къде да разположите отделните осветителни тела. Но трябва да се 
преодолеят и предизвикателствата на природата – какво да правим, когато 
светлината не е добра? Когато е между 11 и 13 часа през лятото и 
светлината е твърде „сурова“ или е късен следобед и слънцето свети в очите 
на обекта се налага използването на допълнителни отражатели за 
подобряване на естествената светлина. 
   Комбинирано използване на естествена и изкуствена светлина. Да си 
представим следната ситуация – трябва да направим корица за модно 
списание. От списанието искат моделът да е разположен на известна улица 
в определен град , за да има подходяща среда за новата модна колекция. 
При положение, че разполагаме с малък бюджет, не е възможно 
използването на голям снимачен екип и скъпо осветление. В този случай е 
най лесно да комбинираме естествено осветление и една портативна 
електронна светкавица. Това е напълно възможно, защото цветната 
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температура на дневната светлина и електронната светкавица е една и 
съща.  
 

 
 

Илюстрация 32. Снимката на тази госпожица е направен в центъра на София 
– до Народната библиотека. Моделът е с гръб към слъцето, блендата е 

максимално отворена и е включена допълнителна портативна светкавица в 
режим FillFlash 

 
 

   След като подберем мястото, трябва да насрочим снимките за тази част от 
деня, когато слънцето ще осветява модела и уличния пейзаж задно-горно 
странично (по същата схема работим и в студио). В следващия момент 
трябва да изберем подходяща бленда. Измерваме наличната светлина, 
която осветява сградите зад модела и примерно получаваме следните 
данни: скорост 1/125 сек. и бленда 8. Ако примерно нашата електронна 
светкавица има водещо число 32, то в случай че светкавицата е монтирана 
на фотокамерата трябва да застанем на четири метра от модела (32 делено 
на бленда 8 дава 4 метра). В повечето случаи аз снимам с обективи 24 – 70 и 
70-210, така че не е проблем да кадрирам композицията в няколко 
варианта. Поради факта, че отразената от сградите и настилката дневна 
светлина се добавя към тази от светкавицата добавям още ½ бленда и правя 
снимката на бленда 8 и ½ . Синхронната скорост на повечето съвременни 
цифрови камери е 1/250 сек, така че всяка по-бавна скорост синхонизира 
светкавицата и затвора на камерата, скоростта от1/125 сек ми върши добра 
работа. Възможни са варианти, при които електронната светкавица е 
отделена от фото-камерата и се синхронизира с кабел или радио синхрон. 
Това ни прави още по-гъвкави при комбинирането на изкуствена и налична 
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дневна светлина. За по голяма прецизност аз винаги използвам флаш метър 
за определяне на точната бленда. 
 
   Най-добре се учи фотография, като се практикува постоянно. Не се 
притеснявайте да помолите хора от вашето семейство или приятели да ви 
помогнат. Това, което се очаква от тях, е да стоят на открито и да се опитват 
да изглеждат привлекателни. Така вие ще имате възможност да изпробвате 
различни техники и прийоми за портретна фотография на открито без да се 
боите от техните коментари. Друг момент, когато може да практикувате 
портретна фотография на открито, са семейните тържества и излети с 
приятели. В тези случаи може да се опитате да направите спонтанни, 
нережисирани композиции, които ще предизвикат много усмивки. 
 
   Често задаван въпрос е къде и от каква гледна точка да фокусираме. На 
практика виждаме, че портретите, които ни привличат и впечатляват имат 
фокус върху очите на модела (това ще коментираме и в глава Композиция). 
Класическият вариант е оста на обектива да е малко над очите на модела, 
но някои фотографи предпочитат по-ниска гледа точа и често леко 
приклякат, за да свалят нивото на обектива. Така те създават по-различна от 
обичайната и стандартна визия на своите портрети. 
 

 

Илюстрация 33. Този портрет е заснет с дългофокусен обектив в сградата на 
Нов български университет. Светлината идва през големите прозорци, но само 

от небето от северна посока. Слънцето е от другата страна на сградата. 
Осветлението е меко, сенките са плавни, а усмивката на модела е непринудена. 
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Илюстрация 34. Тази снимка е направена в центъра на Берлин. Облачното 
време много подходящо за портретни снимки. Използвах червения килим за да 
създам интересна композиция по диагонала на кадъра – погледа естествено се 

насочва към дългите крака на една от госпожиците. 

 

Илюстрация 35. На откриването на учебната година в НБУ присъстваше и тази 
испанска студентка. Използвах пак варианта със горно задно слънчево 
осветление. Така усещането за дълбочина и пространство се подсилва, 

обективът 85 мм (портретен), а отразената от прозорците на сградата светлина 
разработваше сенките. 
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Илюстрация 36. Един от моделите ни по време на една ФОТОВАКАНЦИЯ край 
Приморско. Ефектното осветление се дължи на отражението на естествената 

слънчева светлина от покривката на масата. Фотошоп е използван само за 
конвертиране от RAWв JPEG 

   Научете се да използвате отразената светлина. В няколко от показаните 
илюстрации нагледно може да се убедите в ефекта на отразената светлина. 
Важното нещо при такова осветление е там, където светлината се отразява, 
цветът да е бял или сив, за да не вкара нежелан цвят в снимката. 

 

Илюстрация 37. Нина не очакваше да бъде снимана, когато се обърна да ме 
види. Естественият ѝ артистизъм в комбинация с качествата на портретния 

обектив и идващата от небето светлина, ми помогнаха да направя този 
спонтанен и нестандартен портрет.(Снимах в режим на ръчен фокус и бях 

фокусирал преди тя да се обърне) 
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Илюстрация 38. За да правите спонтанни и интересни снимки трябва да носите 
фотоапарата  си на всякъде. Снимката е направена на остров Санторини – 

прочутото изпращане на Слънцето. Ежедневно залезът се наблюдава от хиляди 
хора от цял свят. За да остана незабелязан използвах дългофокусен обектив 

   За на края оставих един от ключовите моменти в портретната 
фотография – комуникацията. С изключение на случаите, когато снимате 
незабелязано от модела (с помощта на дългофокусни обективи или други 
„шпионски“ похвати), е абсолютно необходимо да взаимодействате с него . 
Трябва да сте сигурни, че сте постигнали пълно разбиране от страна на 
модела, преди началото на снимките. Трябва да сте изяснили точно какво 
искате и какво очаквате от модела. Понякога се налага да съберете 
предварителна информация и да проведете дълъг разговор, докато убедите 
модела в своите добри творчески намерения. Не очаквайте (особено от 
непрофесионални модели , те да могат да четат вашите мисли. 
Предварително трябва да подготвите снимки или скици на позите и 
състоянията, които моделите трябва да претворят пред фотоапарата Имайте 
предвид, че някои професионални модели, реагират раздразнително, 
когато ги напътствате и инструктирате какво да правят – в тези случаи просто 
направете серия от кадри и ги коментирайте с тях, като ги изслушвате 
внимателно, без да им противоречите. 
   Външна или вградена в камерата светкавица използвам само като 
запълваща светлина. Когато искам да остана незабелязан, просто не 
използвам светкавица. Друга възможност, която ни предоставя цифровата 
фотография е, че може да снимаме дълги серии (по няколко кадъра в 
секунда) без да се притесняваме, че ще ни свърши филма. Вярно, след това 
ще имаме много работа по избора на най-добрата снимка, но шансът да 
имаме интересен кадър е много по-голям, отколкото, ако снимаме 
единични кадри. 



 

89  

 

 

 

Илюстрация 39. Снимайте хората докато правят нещо. Така те са ангажирани 
със своите неща и не ви забелязват. Тази млада украинка аранжираше своите 

приятели за снимка пред операта в Париж. Зад нея мина говорещ по телефона 
парижанин и снимката стана още по-интересна 

   И на края на тази статия ще ви кажа – просто снимайте много, снимайте 
непрекъснато, снимайте хората около вас – те са уникални. 
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ПОЯВА НА ПЪРВИТЕ АНИМАЦИОННИ ТИПАЖИ 

Пенчо Кунчев135 

Резюме: Още с появата на анимационните филми възникват и 
първите анимационни типажи, които не след дълго стават 
почти толкова популярни, колкото и героите от игралното кино. 
Статията изследва преминаването на персонажите от 
вестникарските комикси върху филмовия екран, разглежда някои 
технически нововъведения като фактор за усъвършенстване на 
анимационния типаж както и как той се озовава между 
възникналите още в зората на анимационното кино две 
тенденции – едната, целяща той да остане в сферата на 
чистото изкуство и другата, която се стреми да го превърне в 
търговски продукт.  

   Опитите за раздвижване на рисунката са почти толкова стари, колкото е и 
самото човечество. Преди около 35000 години в дълбоки пещери на 
светлина от стъкмен с мъка огън, праисторическият човек с овъглени пръчки 
и навлажнена кал прави своите графити по стените. Най-често той 
изобразява с учудващ реализъм елени и бизони на лов, рисувайки ги с 
повече крака, сякаш за да покаже фазите на движение и представата за 
устремен бяг. Такива изображения са открити в пещери като Алтамира в 
Испания и Коломбие във Франция (ил. 40). 

 
 

Илюстрация 40. Изображение на див козел с умножени крака 
от пещерата Коломбие в Ардешите, Франция 

 
                                                           
135 Докторант трета година в докторска програма Кинознание, киноизкуство и телевизия в 
департамент Кино, реклама и шоубизнес, НБУ 
Тема на докторската дисертация: Анимационният типаж. Анализ и развитие (1906 – 
2012) 
Научен ръководител: проф. Иван Веселинов 
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   В своята книга „Сняг върху тревата“ Юрий Норщейн насочва вниманието 
на читателя към релеф от гробницата в Мемфис в Египет, създаден през 14 
век пр.н.е. Ако всяка една от представените върху него оплаквачки се 
заснеме в определена последователност, се получава движение на фигура, 
която кърши ръце, пада на колене с лице към земята, изправя се и отново 
кърши ръце (Norstejn, 2013) (ил. 41). 
 

 
Илюстрация 41. Оплаквачки. Надгробен релеф  

от Мемфис, Египет, 14 в. пр. н. е. 
 
 
    Преподавателят от Висшето училище за декоративни изкуства в Париж 
Жорж Сифианос изследва релефните скулптурни изображения върху фриза 
в Партенона в Атина създадени от Фидий през 447-432 г. пр.н.е. В някои от 
представените 360 човешки фигури, фигури на коне и на животни 
предназначени за жертвоприношение, той открива последователни фази на 
движение: тичащ воин, повдигащ ръката си високопоставен сановник, 
препускащ кон…(Sifianos, 2013) (ил. 42). 
 

 
 

Илюстрация 42. Фидий. Източен релеф от Партенона. 
Атина, Древна Гърция, 447 – 432 г. пр. н. е. 
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    В своята книга „Анимационният филм в Черна гора“ сръбският 
проф.Никола Майдак (1927-2013) описва интересен факт. В началото на 17 
век черногорски зограф от Хилендарския манастир на име Георги 
Митрофанович, освен многобройните фрески и икони, създава и една лампа 
с абажур, върху който рисува изображения на пророк. При въртене на този 
абажур осветените от лампата рисунки, подобно на открития години по-
късно зоотроп, създават впечатление за движение (Маjдак, 2000). 
   Въпреки, че фотографията е открита през 1830 г., повечето от уредите за 
възпроизвеждане на движението, които се появяват през 19 век, ползват 
рисунки, а не фотографии. 
   През 1824 г. британският физик и филолог Питър Марк Роджет (1779-1869) 
преоткрива принципа на „трайността на визията“. Той се основава на факта, 
че нашите очи за част от секундата запазват образа на нещо, което току-що 
са видели. Ако това не беше така ние никога нямаше да получим илюзията 
за движение, породено от бързо сменящи се една след друга постепенно 
модифицирани картинки. В противен случай щяхме да виждаме поредица 
от отделни статични рисунки. През 1825г. британският физик Джон Перис 
(1785-1856) създава тауматропа - кръгче с птица от едната страна и с кафез 
от другата. При въртене с помощта на шнур птицата се появява в кафеза. 
   В тези първи опити за раздвижване на рисунката стилистиката на типажите 
е близка до натурата. Като изображение те наподобяват широко 
разпространените през 19 век картинки, размножавани с помощта на 
литографски способ, които служат за забавление на деца и възрастни – 
карти за игра, игри от типа „не се сърди човече“, картинки за изрязване, за 
украса на помещения, фигурки за домашен театър и т.н. (ил. 43а и ил. 43б). 

     
 

Илюстрация 43а. Ръчно оцветени гравирани  
върху дърво илюстрации, 1810 – 1820 г. 

Илюстрация 43б. Карти за игра със зарчета, 19 век, Германия 
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   Такъв вид рисунки могат да се видят както в споменатия вече тауматроп 
така и в други опитващи се да ги раздвижат уреди от 19 век носещи такива 
странни имена като фенакистоскопи, зоотропи, праксиноскопи… (ил. 44) 
 

 
 

Илюстрация 44. Фенакистоскоп със сменящи се дискове, 19 век, Германия 
 
   Киното е единственият вид изкуство, който има своята рождена дата – 28 
декември, 1895 г., а мястото е Париж. Тогава в индийския салон на „Гран 
кафе“ в Монмартър се демонстрират „живи картини“, „оживена 
фотография“ с помощта на някакъв „кинематограф“ произлизащ от 
гръцките думи „кинема“, „-атос“ – движение и „графеин“ – записвам. 
Интересното в случая е, че за рисуван филм тогава не се говори нищо, 
въпреки факта, колкото и абсурдно да звучи, че той е изнамерен преди 
откритието на братята Луи (1864-1948) и Огюст (1862-1954) Люмиер. 
   На Световното изложение в Париж през 1889 г. Емил Рейно (1844-1917) 
показва своя „оптичен театър“. С помощта на прожектори и сложна 
оптическа система на изработения от него праксиноскоп, за първи път върху 
екран се прожектират движещи се рисунки. Това са кратки истории, 
наричани от някои „светлинни пантомими“. Състоят се от по 500-600 
картинки, нарисувани върху отделни прозрачни плаки, наречени 
кристалоиди. Закрепени върху лента от плат те се придвижват посредством 
зъбчато колело, чиито зъбци попадат в малки отвори разположени между 
всеки две от тези картинки (ил. 45). 
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Илюстрация 45. Емил Рейно. Проекти за „Около една кабина“ 
и ленти с плаки от същия оптичен спектакъл (1893-1894) 

 
   С това свое изобретение Е. Рейно става и откривател на перфорацията 
върху филмовата лента. Според Н. Маринчевска „Емил Рейно практически е 
и първият аниматор, който рисува директно върху лента“ (Маринчевска, 
2005, стр. 113). 
   Типажите са с почти реални пропорции и с известна степен на стилизация 
изисквана от начина на нанасяне на боите върху прозрачната плака. 
   За съжаление след появата на киното през 1895 г. Рейно не издържа на 
силната конкуренция, зрителите му намаляват и през 1900г. неговия 
оптичен театър е затворен. Отчаян той предава два от апаратите си на 
вторични суровини, а третия насича с брадва. Изхвърля в Сена всичките свои 
„филми“(били са общо седем) с изключение на „Бедният Пиеро“(1891, 500 
картинки) и „Около една кабина“(1893-94, 636 картинки). 
   През 1896г. английският карикатурист Джеймс Стюарт Блектън (1875-
1941) интервюира Томас Едисон, който по това време експериментира с 
движещи се картини. Блектън му прави няколко портретни скици. Впечатлен 
от бързината и лекотата, с която този художник работи, Едисон му предлага 
да направи серия от последователни рисунки. По-късно той ги снима. Това е 
първото съчетание на рисунка с фотографиране. В резултат на това през 
1906 г. на екран излиза първият рисуван анимационен филм, за който 
Блектън прави около 3000 рисунки: „Хумористични фази на смешни лица“ 
– пушещ мъж изпуска кръгчета дим върху приятелката си, която си върти 
очите, куче скача през обръч, цирков артист жонглира... (ил. 46). Типажите 
на Блектън се родеят с вестникарския карикатурен стил от това време – 
гротескни рисунки с туш и перо изхождащи от реалистични изображения на 
хора и животни.  
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Илюстрация 46. Джеймс Стшърт Блектън.  

„Хумористични фази на смешни лица“ (1906) 
 
    В своя първи анимационен филм „Фантасмагория“ показан през 1908г. 
във „Фоли Бержер“ в Париж, който е и първият френски анимационен филм, 
Емил Кол (1857-1938) рисува героите си, които той нарича „фантоши“ (на 
френски език fantoche, което от своя страна произлиза от италианската дума 
fatoccio - кукла, марионетка) в една доста опростена стилистика. Рисунките с 
бял контур върху черен фон изглеждат примитивни и близки до детското 
светоусещане. Главата и тялото представляват окръжности или заоблени 
форми, а ръцете и краката са изобразени само с чертички (ил. 47).  

 
 

Илюстрация 47. Емил Кол. „Драма при фантошите“ (1908) 
 

   След „Фантасмагория“ на екран излизат „Кошмарът на фантошите“ (1908) 
и „Драма при фантошите“ (1908). И в трите филма присъства героят - 
джентълмен, чиито типаж, макар и с малки видоизменения, се смята за 
първия постоянен типаж в анимационния филм.  
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   Още с „Фантасмагория“ Емил Кол се изявява като оригинален автор на 
анимационни филми със свой уникален и лесно възприеман графичен език. 
Неговата изпреварваща времето си сюрреалистична форма на изразяване, 
деформациите и метаморфозите на типажите му, тяхната забележителна 
персонификация както и оригиналната подредба на киноразказа го 
превръщат в автор от бъдещето. За около 10 години той създава повече от 
триста филма, половината от които не са запазени. 
    Уинзър МакКей (1869-1934), известен със своя комикс „Малкия Немо в 
Слъмбърленд“ е единствен за времето си, който се опитва да превърне 
анимацията в изкуство. През 1909 г. излиза на екран „Малкия Немо“, за 
който МакКей прави 4000 рисунки. Според френския теоретик Клоди 
Коломб МакКей е „първият, който пренася върху екрана персонажи от 
комиксите“ (Collomb,1989, p.27) (ил. 48). През 1912 г. създава „Как действа 
комарът“.  
 

 
 

Илюстрация 48. Плакат за филми на Уинзър МакКей, изобразяващ автора 
заобиколен с рисунки на негови анимационни герои 
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Шедьовърът му обаче е „Динозавърката Герти“(1914). При представянето 
на филма авторът е на сцената с камшик в ръка. Той разговаря с животното 
на екрана, дава му заповеди, в пълен синхрон си играе с него, а накрая то 
изяжда подадената му ябълка (ил. 49). 
 

 
Илюстрация 49. Уинзър МакКей. „Динозавърът Герти“ (1914) 

 
   Типажите на МакКей, обрамчени с по-дебел контур за разлика от по-
финия на декора, са близки по стил с Ар Нуво. Те са с безупречен рисунък, 
който със своята пестелива линеарност, само на места подсилена с 
минимален щрих или графичен акцент, напомня творбите на Алфонс Муха. 
Дисни също се възхищава от таланта на този голям майстор. Когато Робърт 
МакКей посещава неговата студия, той му казва: „Всичко това трябваше да 
принадлежи на твоя баща“. (Berniere,2002, p.42) 
 
   Канадецът Раул Баре (1874-1932) учи изящни изкуства в Париж, след което 
в родината си се изявява като пост-импресионистичен пейзажист и 
карикатурист. През 1902 г. създава един от първите комикси в Квебек, а през 
1914г. отваря свое студио в Ню Йорк. През 1916г. снима с Чарли Бауърс 
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серията „Мут и Джеф“ (ил. 50), чиито типажи идват от едноименния комикс 
на Бъд Фишер (1885-1954).  
 
 

 
Илюстрация 50. Раул Баре и Чарли Бауърс. 

Серията „Мут и Джеф“ (1916) 
 
   През 1919 г. с Ото Месмер работи над „Котешки лудории“, където се 
появява ходещият все още на четири крака Котарак Феликс (ил. 51), а след 
1926 г. сътрудничи на Пат Съливан във филми със същия, но вече 
доусъвършенстван типаж.  
 

 
 

Илюстрация 51. Раул Баре и Ото Месмер. „Котешки лудории“ (1919) 
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   Работи в Париж и Монреал. Автор е на анимационни филми като 
“Карикатури в хотела” и “Карикатури на яхтата”, в които смесва натурни 
снимки с рисувана анимация – живи актьори разглеждат комикси, които 
оживяват като забавни истории. В тях се появяват например 
антропоморфният типаж на мухата Фердинанд, който ухажва своя 
приятелка, както и детският типаж Кид Кели и кучето му (ил. 52 и ил. 53), 
което ходи и се държи като такова.  
 

 

     Илюстрации 52 и 53. Раул Баре. „Приключенията с къпане на Кид Кели“ 

 
   Като цяло типажите в тези филми са с рисунък близък до натурата, но в 
лицевите им части има редица карикатурни елементи. Контурът е изчистен, 
а плътни черни графични акценти подчертават детайли като мустаци, бради, 
коси, жилетки или обуща. Като цяло стилът на тези типажи както и 
смешните случки, в които те участват, са тясно свързани с вестникарските 
комикси. 
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    Разрастващата се продукция и индустриализация на анимацията изискват 
търсенето и изнамирането на технически нововъведения, които от своя 
страна оказват влияние и върху оформянето на типажа. 
    Раул Баре въвежда перфорацията, с която се избягва разместването на 
рисунките при рисуване и снимане.  
   Точното копиране без опасност от разместване на рисунките позволява 
тяхното графично обогатяване, една по-детайлна разработка на типажите и 
въвеждане на по-тънък и елегантен контур.  
     За да не прерисува декорът върху всяка фаза, Раул Баре изрязва хартията 
около типажите и те „играят“ върху постоянен декор (Slash System). При 
снимане декора с изрязания отвор, в който се вижда играещия като втора 
група типаж, се поставя върху всяка една от поредните фази на движение. 
   Радикално решение на проблема намира Ърл Хърд (1880-1940). През 1914 
г. той въвежда в употреба прозрачната плака, която отделя окончателно 
героя от декора. 
   През 1913 г. Бил Нолан (1894-1954) открива панорамата – дълга хартиена 
лента с нарисуван върху нея декор. С това се преустановява рисуването 
около всяка фаза на ходещ или тичащ типаж на преминаващия зад него 
декор. 

   Тези нововъведения позволяват на художника да съсредоточи вниманието 
си изцяло върху типажа като го освобождава от мисълта за рисуване и на 
декора около него. Графичното решение на типажа вече може да бъде по-
усложнено и детайлно, тъй като едновременното копиране на типаж и 
декор преди това изискват една по-опростена рисунка и на двете. 
   Отделянето на типажа от декора позволява и една по-детайлна, 
реалистична и художествена трактовка на последния. Това обаче води до 
известно стилово разминаване със стилизирания и по-плоскостно третиран 
върху плаката типаж, което проличава с особена сила при появата на 
цветния филм.  
   След като разбира с недоумение, че У. МакКей за своите филми в 
продължение на години прави по няколко хиляди рисунки, Макс Флайшер 
(1883-1972) открива през 1915 г. ротоскопията – копиране върху хартия на 
предварително заснети фази на движение на реален човек прожектирани 
зад матово стъкло (ил. 54). 
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Илюстрация 54. Макс Флайшер и неговия уред за стробоскопия (1917) 
 
    Описаните нововъведения дават мощен тласък на развитието на 
анимационния филм и полагат основите на модерната анимационна 
технология. 
   В периода 1910-1920 г. анимацията в САЩ не блести с особени качества. 
Рисуваните филми от тези години нямат нито качествени сценарии, нито 
напредналия монтаж на сниманите тогава игрални творби. Те са с 
елементарен разказ, разбъркан ритъм и посредствена рисунка, правена в 
повечето случаи от самоуки бивши художници от пресата, които ревниво не 
допускат идването на млади, обучени и талантливи автори можещи да 
повдигнат художественото ниво на филмите. Действието се развива само в 
общи и средни планове, подобно на комиксите и карикатурата. При 
създаването на анимационните сериали с цел пестене на време и труд, се 
използват едни и същи модели и анимационни движения без оглед на 
сценария и драматургията (Stock Actions). Графичният стил на типажите се 
унифицира: тежки и масивни крака, кръгли носове, овални очи. Всички 
животински персонажи си приличат. За по-лесно рисуване типажите са 
съставени от кръгчета и цилиндри. Тази прилика на персонажите се 
обяснява с факта, че щом един герой е популярен той веднага бива копиран 
и имитиран при създаване на други персонажи в конкурентната среда.  
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   Основното усилие на анимацията през тези години е да бъдат 
раздвижвани популярни комикси. Както всеки продукт на пазара и 
анимацията се нуждае от купувачи, т.е. от зрители. Студиите в стремежа си 
за сигурен успех и печалба залагат на станали вече известни сред масовата 
публика персонажи от вестникарските комикси. Те разбират, че същата тази 
публика ще си купи билет и ще влезе в киносалоните, за да види 
раздвижени свои любимци от печатните страници като Лудата котка, по 
едноименния комикс на американеца Джо Хериман (1880-1944) (ил. 55), 
или Щастливия хулиган.  
 

 
 

Илюстрация 55. Джо Хериман.  
Ранен вариант на типажа на Лудата котка (1920-те години) 

 
    Тази тенденция се пренася и в Европа където например шведът Виктор 
Бергдал (1878-1931) прехвърля върху филмовата лента своя комиксов герой 
Капитан Грог  
(ил. 56), а англичанинът Джордж Стъди (1878-1944) пренася върху екрана 
своето Куче Бонзо (ил. 57). След това много от тези герои се връщат отново 
на страниците на вестниците.  

  
 

Илюстрация 56. Виктор Бергдад. Капитан Грог (1916 – 1922) 
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Илюстрация 57. Джордж Стъди. Кучето Бонзо (1920-те) 
                    
    Единственият качествен сериал от това време е „Котаракът Феликс“ на 
Пат Съливан (1887-1933). Персонажът, създаден от Ото Месмер (1892-1983), 
е един от малкото запазили своя чар и успех до наши дни, благодарение на 
своята силна характеристика. Както вече беше отбелязано в „Котешки 
лудории“ (1919) той все още ходи на четири крака, но в следващите филми 
се изправя и графично доусъвършенства. Рисунката се състои не само от 
заоблени линии, но и от вклиняващи се ъгли, които усложняват и обогатяват 
графичния облик на типажа, и които в резултат на умелия баланс на черното 
и бялото го доближават до стилистиката на графичното лого     (ил. 58).  
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Илюстрация 58. Плакат за филм с Котарака Феликс (1926) 
 
   Марсел Брион, член на Френската академия, през 1928 г. описва на 
страниците на списание „Rouge et noire” този забележителен персонаж като 
супер-котарак, който с един скок преминава от животинското царство в това 
на фееричната фантазия. Той се движи като човек, в негови я персонаж 
има твърде много човешки черти. Създаденият с няколко щрихи върху 
хартията Феликс е много по-жив и витален от повечето живи актьори, които 
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населяват тогавашните игрални филми. Феликс е същевременно клоун и 
поет. Той е едно поетическо създание, което подобно на поетите и децата 
само си създава заобикалящия го илюзорен свят. Със своята странна, 
смущаваща и мечтателна поетика Котаракът Феликс превъзхожда 
единствения си съперник по това време, забележителния клоун Коко на 
Макс Флайшер. (Brion,1989) (ил. 59). 
 

 
Илюстрация 59. Макс Флайшер. Еталонен лист на типажа 

 на Клоуна Коко. Втората половина на 1910-те 
 
   За първи път успоредно с представянето на сериала, на пазара се пускат и 
съпътстващи стоки и сувенири, въвеждащи комерсиалните похвати, 
използвани по-късно и от студията Дисни. 
   Котаракът Феликс със своите 78 филма, заснети между 1925 и 1929 г., е 
най-популярният анимационен герой до идването на Мики Маус. Този 
персонаж изчезва, когато е на върха на славата си и когато идва звукът в 
киното. Пат Съливан не желае да оборудва студиото си с идващите 
технически нововъведения. Ото Месмер се посвещава на комикса и 
илюстрацията. 
     В зората на своето съществуване анимационното кино създава и своите 
първи типажи, някои от които стават почти толкова популярни, колкото и 
тогавашните кумири на игралното кино. Пионерите на това изкуство рисуват 
своите персонажи по начин, който изпреварва своето време. Френският 
кинотеоретик Брюно Жирво окачествява Герти като първия герой на 
модерния анимационен филм (Girveau, 2006, p.184). Рисунките на Емил Кол 
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стават предвестници на модерния анимационен типаж, който ще се появи 
след повече от 40 години. 
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТУДЕНТСКИ КИНОФЕСТИВАЛ NEW 

WAVE136 

 

    Обзор на Международния студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА”  
20 – 23 януари, 2016 г., Кино "Одеон", гр. София 
 
   Третото издание на Международния студентски филмов фестивал „Нова 
вълна“, организиран от Нов български университет и департамент „Кино, 
реклама и шоубизнес“, се проведе в периода 20 - 23 януари 2016 г. в кино 
„Одеон“, София. 
   На церемонията по откриването на фестивала на 20.01.2016 г. присъстваха 
много чуждестранни и български гости, сред които - посланици, актьори, 
режисьори, продуценти, филмови критици, преподаватели от НБУ, студенти 
и много други. 
  Студентите, организатори на фестивала, решиха да отдадат почит на своя 
преподавател проф. Иван Георгиев – Гец като фестивалът започна с 
прожекция на неговия последен документален филм „Усмивките на 
българските кинокомедии“ (2015). 
   По традиция беше показан и филмът, удостоен с наградата на публиката от 
миналата година – „Мимикрия“ на реж. Бояна Топчийска. 
  Международният студентски филмов фестивал „Нова вълна“ се проведе за 
трета поредна година и отчита динамично развитие. За първото издание са 
получени 180 филма от 11 държави. В селекцията влязоха 54 филма от 7 
държави. За второто издание са получени 1600 филма от 91 държави, а в 
селекцията влязоха 58 филма от 12 държави. За тазгодишното, трето 
издание са получени 3800 филма от 119 държави. В селекцията влязоха 61 
филма от 18 държави, сред които има представители на всички държави, 
влизащи в обхвата на фестивала: България, Русия, Гърция, Турция, Сърбия, 
Румъния, Украйна, Македония, Хърватска, Косово, Армения, Босна и 
Херцеговина, Грузия, Азербайджан, Албания, Молдова и Словения. 
   Основна цел на фестивалa е да представи студентите от Нов български 
университет, изучаващи филмово и телевизионно изкуство, пред техните 
колеги от региона. Фестивалът има също за цел да развива и популяризира 
студентското късометражно кино, както и да подкрепя и насърчава младите 
творци по време на тяхното образование и след него. Чрез този проект 
департамент „Кино, реклама и шоубизнес” на НБУ се стреми да създаде 
трайни партньорства и добри условия за бъдещи професионални контакти 
между студентите, изучаващи кино специалности във висши училища на 
                                                           
136 Източник: http://www.visualarts.nbu.bg/bg/festival-new-weve 
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Балканския полуостров и в региона на Черно море. Фестивалът „НОВА 
ВЪЛНА“ дава възможност на студентите да сравнят своето практическо 
развитие с това на колеги от съседни държави. 
  Нови идеи, нови тенденции, нови хоризонти, нови срещи и нови 
вдъхновяващи филми. Целта на Нов български университет и департамент 
„Кино, реклама и шоубизнес“ е Международният студентски филмов 
фестивал „Нова вълна“ да успее да съчетае в себе си главно тези неща и 
едновременно с това да отсее и обедини най–доброто от творчеството на 
младите, все още учещи се, но бързо напредващи кинотворци. 
  Вярваме, че техният ентусиазъм, страстта, свежестта и желанието за по–
добро бъдеще, имат силата да създадат тази „нова вълна“, която да залее 
света с качествено кино. Не е случайно, че в програмата на фестивала влизат 
само филми на студенти, обучаващи се в университети на Балканския 
полуостров и региона на Черно море. Важно е тези хора да добият 
самочувствието, че създават нещо значимо – продукт, който е достоен да 
бъде гледан, да се състезава и оценява. 
  Всички знаем, че киното е страст, която лесно завладява, а фестивалът е 
форумът, който привлича на едно място публика без предразсъдъци, млади 
творци, киномани и професионалисти от различни държави. Искаме той да 
предостави на студентите възможността да осъществят нови контакти и 
перспективата да реализират съвместни бъдещи проекти. Амбицирани сме 
да насърчим и подкрепим новото поколение и да дадем трамплин на 
талантливите като разпространяваме творчеството им и ги правим 
разпознаваеми. 
  
Журито през 2016 г.: 
Председател на журито е проф. д-р Христо Тодоров. Решенията накъде ще 
отпътуват филмовите награди вземат още проф. д-р Ивайло Христов, Адела 
Пеева, Лилия Маравиля и Христо Бакалов. За втора година специално 
участие в журито взе проф. Боян Биолчев. 
  
Проф. д-р Христо Тодоров е български философ, културолог, преводач на 
философски текстове и университетски преподавател. Има специализации в 
Тюбинген, Германия и Бохум, Германия. Проф. Тодоров е автор на повече от 
90 научни публикации. 
  
Проф. д-р Ивайло Христов е български театрален и кино актьор, режисьор и 
преподавател в НАТФИЗ. Той е един от основателите на театралната награда 
„Аскеер“. Миналата година филмът „Каръци“, чийто режисьор и сценарист е 
проф. Христов, получи „Златна роза“ за най-добър пълнометражен филм и 
голямата награда „Златен Свети Георги“ в Москва. 
  
Адела Пеева е български режисьор на документални филми. Завършва 
кинорежисура в Академията за театър, кино, радио и телевизия в Белград. 
Нейните филми „Чия е тази песен“ и „Развод по албански“ са и до днес 
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единствените български филми, удостоени с номинация от Европейската 
филмова академия (EFA) за най-добър европейски филм. 
  
Лилия Маравиля е българска театрална и кино актриса. Участва в 
постановки на Младежкия театър, НДТ „Сълза и смях“, Театър „Българска 
армия“, ДСТ „Ал. Константинов“, както и в някои от най-популярните 
български сериали и филми. 
  
Христо Бакалов е многократно награждаван оператор, чиято работа се 
отличава с деликатност и поетичен изказ. Той работи по различни проекти в 
цял свят, предимно в пълнометражни игрални филми. Г-н Бакалов е 
удостояван няколко пъти с награди за най-добро операторско майсторство 
за неговите артистично-визуални решения в областта на операторството, 
включително “Artistic Excellence in Cinematography Award” на CTFF 2008. 
  
Проф. Боян Биолчев е български философ, писател и сценарист. В периода 
1999 – 2007 г. е бил ректор на Софийския университет. От 1965 г. Боян 
Биолчев е автор на над 200 научни публикации: монографии, студии, статии, 
предговори, научни съобщения. Автор е на около 20 белетристични книги, 
сценарист на 6 игрални и 2 документални филма. 
  
   По време на третото издание на фестивала „Нова вълна“ организаторите 
бяха подготвили две открити лекции. 
   Темата на първата лекция беше сътрудничеството между филмовите 
фестивали и тяхното влияние на Балканите. Лектори бяха гости от Косово – 
Басим Айети и Маки Мореа. Те коментираха въпроси, свързани с това как 
може да улесним сътрудничеството във всякакви области, което ще ни 
помогне да постигнем целите си в областта на кинематографията в най-
близко бъдеще. Басим Айети е актьор, телевизионен продуцент, основател 
и директор на колежа в Прищина „Пйетер Буди“, както и на Международния 
филмов фестивал „Богинята на трона“ в Косово. Маки Мореа е актриса и 
певица от Косово. За трета година тя е и изпълнителен директор на МФФ 
„Богинята на трона“. 
   Втората отворена лекция е озаглавена „Професия оператор – от занаята до 
изкуството“ и беше проведена от Христо Бакалов, многократно награждаван 
български оператор. Той разясни на студентите прилагането на различни 
техники за осветление и камера и използването на най – новите технологии 
за постигане на желания вид на крайния продукт. 
   Г-н Бакалов работи по различни проекти в цял свят, предимно в 
пълнометражни игрални филми. Той е удостояван няколко пъти с награди за 
Най-добро операторско майсторство, включително „Artistic Excellence in 
Cinematography Award“ на CTFF 2008. 
   По време на закриването беше прожектиран филмът, спечелил голямата 
награда на фестивала за тази година. 
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   След приключване на фестивала, получихме много и отлични отзиви от 
участници, както и от филмови критици и преподаватели. Много от тях 
декларираха, че фестивалът е бил отлично организиран и е представил 
отлична селекция от филми. 
   По време на събитието, чуждестранните и български гости се запознаха с 
преподаватели и студенти от Нов български университет и обмениха 
контакти и идеи за бъдещи проекти и сътрудничество. Всеобщият отзвук е, 
че са много доволни от фестивала и с нетърпение очакват следващото 
издание. 
   Всичко това допринася за популяризиране на Нов български университет, 
на департамент “Кино, реклама и шоубизнес“ и на програмите 
“Анимационно кино”, “Кино и телевизия” и “Филмово и телевизионно 
изкуство”. 
 
 
 
 
  
   Наградите на фестивала: 
 

1. Grand Prix  
     Вярност (Турция), реж. Петра Баркхаусен  

2. Награда за най-добър български игрален филм 
     Maika mi calling (България), реж. Деян Барарев  

3. Награда за най-добър чуждестранен игрален филм 
     Всеки друг (Русия), реж. Николай Котиаш  

4. Награда за най-добър документален филм 
     Пресичане (Украйна), реж. Дмитро Сукхолиткий - Собчук  

5. Награда за най-добър анимационен филм 
     Славеят и розата (Русия), реж. Анастасия Чернова  

6. Награда за най-добър сценарий 
     Всеки друг (Русия), реж. Николай Котиаш  

7. Награда за операторско майсторство 
     Пангея (Босна и Херцеговина)  

8. Награда за режисура 
     Без заглавие (Албания), реж. Бенет Нелку  

9. Награда на публиката 
     Maika mi calling (България), реж. Деян Барарев  

10. “Honoris Causa” 
     Проф. Георги Дюлгеров 
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ЧРЕЗ ИГРА НА КИНО 
 

Доц. д-р Елизавета Боева 
 
   През учебната 2014/2015 съвместно с актьора Ицко Финци замислихме 
курс за деца, които се интересуват от кино и биха искали да участват (под 
някаква форма) в снимачен процес. Оказа се, че почти всички деца се 
вълнуват предимно от играта пред камера (само няколко се заинтересуваха 
как се снима, как се нарежда осветление или как се монтира). 
 
   Предложихме нашите занимания да се провеждат веднъж седмично (под 
формата на курс) в столично частно училище. Имахме идея за сценарий, 
който изискваше използването на класни стаи и училищни коридори. За 
наша изненада записалите се деца бяха изключително много, при това от 
различни възрасти (от предучилищна възраст до юноши). Повечето деца 
бяха от самото училище, чиято база използвахме, но имаше и много 
външни. Създадохме два пълнометражни филма ("Ваканция без ваканция" 
и "Магьосникът от Оз") и през следващата учебна година решихме да 
развием и усложним поставените от нас задачи. От една страна - да 
наложим по-високи изисквания към нашата работа, от друга - към 
заниманията на децата. 
 
   През учебната 2015/2016 създадохме кино проект, наречен „Уилям 
Шекспир. Откъси от пиеси“. Заехме се с драматургията на Шекспир, въпреки 
че тя не е създавана за деца. Целта ни беше да съчетаем „играта на кино“ с 
усвояването на полезни знания. Убедени сме, че този подход е 
изключително ползотворен: по лесен и интересен начин децата се 
запознават със сложен автор, с трудни текстове.  
 
   Изискванията, които си наредихме при стартирането на проекта, са четири: 
 

1. Не правим подбор на децата - участват всички, изявили желание. 
Независимо дали имат подчертани артистични наклонности, умеят да 
говорят гладко или не се смущават да застанат пред камера. Ако им е 
интересно и се чувстват спокойни, всички деца са прекрасни актьори. 
Просто на някои е нужно повече време, за да преодолеят присъствието на 
камерата и чуждите очи, които ги наблюдават. Ала заиграят ли се веднъж, те 
престават да се самоконтролират и успяват да "влязат" във всеки образ, 
всяка ситуация. 

2. За да не се почувстват неумели актьори в присъствието на Ицко Финци 
(особено ако на децата предварително е разказвано за него), всички 
участници на сцената/ пред камерата работят по един и същи начин. Ицко 
може да дава указания на децата или да подсказва как да изпълнят дадена 
сцена, ала децата също са в правото си да го съветват. Ицко и децата са 
равнозначни актьори (макар конкретно в този проект Ицко да играе ролята 
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на режисьор, който поставя шекспировите пиеси на сцена). Както не всички 
деца участват във всяка сцена, така и Ицко не е непрестанно в кадър. 

3. С всички деца заниманията да са еднакви (по отношение на отделеното 
време). Обикновено фабулата на дадена пиеса или кино разказ се 
концентрира върху един централен персонаж, който води действието. 
Нашата цел е всяко едно от децата да участва и като водещ герой, и като 
второстепенен персонаж, и като маргинална фигура.  

4. При монтажа на филма всяко едно от децата да получи еднакво с това на 
останалите участници екранно време. Независимо дали някой от героите 
има по-дълги реплики или по-кратка сцена, в окончателния вариант на 
филма всички деца трябва да присъстват на екрана с еднаква времева 
плътност. 
 
Изискванията, които измислихме за децата, могат да бъдат сведени до три: 
 

1. Децата трябва да "влязат" в две условности - едната на театъра, втората - на 
киното. Снимачната площадка представлява театрална сцена, ала 
пространството е изцяло абстрактно - черна "кутия", ярко осветена от 
прожектори. Действието не се развива сред декори, реквизитът е оскъден, 
дрехите - условни. За историите, които пресъздават и образите, в които се 
преобразяват, децата разполагат единствено с въображението си. 

2. Освен игровата част и възможността за превъплъщение, децата трябва да се 
запознаят с дадена голяма личност. Избрахме това да е Уилям Шекспир, 
макар пиесите му да не са предназначени за детска аудитория. Разбира се, 
децата не запомнят отделните пиеси, в които участват (например едно дете 
може да бъде Порция от "Венецианския търговец", Пердита от "Зимна 
приказка" и вестител от "Антоний и Клеопатра"). Но чрез включването им в 
различните пиеси (комедии, трагедии, исторически драми) децата 
придобиват усещането за богатството и многообразието на шекспировите 
истории. 

3. За да научат и запомнят поне един шекспиров текст, на всяка една от 
групите бе дадена за разработка дадена пиеса. Преразказахме 
"Венецианският търговец", "Бурята" (за най-малките) и "Хамлет" (за най-
големите). Докато едни деца се снимаха в отделните сцени, останалите (по 
групи) изучаваха съответните текстове. Беше им поставена задача да 
рисуват дадена сцена, като изобразят детайлно определен персонаж, сграда 
или местност. Например: децата трябва да си представят и пресъздадат 
образа на Калибан (уродливия роб от "Бурята") или приказния дом на 
богатата наследница Порция ("Венецианският търговец"). За да подходят 
към рисунките с подобаваща сериозност, на децата предварително беше 
съобщено, че картините им ще бъдат включени в книжки (под формата на 
илюстрации към шекспировите пиеси). За да вникнат и запомнят добре 
дадената история, тя бе многократно препрочитана. Сетне и разказът на 
децата беше заснет. 
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   Резултатите: 
   Този филмово-театрален експеримент продължи по-дълго от 
предвиденото (няколко месеца), защото не беше готова залата ни за работа 
(въпросната "черна кутия"), костюмите се шиеха според различните деца, а 
и броят да самите деца беше по-голям, отколкото си представяхме 
първоначално. Тъй като си бяхме поставили за задача да не правим подбор 
и да приемем всички желаещи, групите се оформиха в три различни 
възрастови категории (макар сетне често да се сливаха и децата да 
"прескачаха" от пиеса в пиеса). 
   Създаден е игрален филм с дължина 120 минути - "Уилям Шекспир. Откъси 
от пиеси". Премиерата му бе на 4 юни 2016г в Дома на киното в столицата.  
 

 
 

Илюстрация 60. Плакат на филма "Уилям Шекспир. Откъси от пиеси" 
 
доц. д-р Елизавета Боева - автор на проекта „Усвояване на класическата 
литература чрез игра на кино“, сценарист и режисьор на филма „Уилям 
Шекспир. Откъси от пиеси“. 
 
 
 

 

 



 

117  

 

ОТЗИВ ЗА „АНИМАЦИОННИЯТ СВЯТ НА ИВАН ВЕСЕЛИНОВ“ 

 

Гл. ас. д-р Севина Иванова 

 

   Много често, когато се говори за българска анимационна школа, се 
споменават имената на  Тодор Динов, Доньо Донев и Стоян Дуков. Но 
„тримата големи” на Българската анимация всъщност са четирима. При това 
Иван Веселинов, когото обикновено не включват в тази условна „троица” е 
първият, който излиза от сянката на патриарха Динов и е първият, 
осъществил сериозен пробив в чужбина като утвърден европейски 
художник. Неговото изкуство се отличава осезаемо от вкусовете и 
търсенията у нас. Вероятно затова Веселинов е изключен от кръга на 
„големите”. Изглежда, че причините за отношението към него са от най-
различно естество. 
    Българската анимационна школа внимателно подбира ярки 
индивидуалности, с които да разшири и обогати художествената ни 
традиция. Веселинов сякаш нарочно не се вписва, неговите филми се 
превръщат в неочаквано събитие, отричащо установените традиции в 
нашето анимационно кино. Те срещат неразбиране и предизвикват остри 
критики. Трябва да мине време, да се уталожат страстите, за да се разбере 
истинската стойност на поврата в мисленето, което той налага. 
Художествената образност на произведенията му показва богата култура и 
интереси в различни области – не само на в анимационните филми, но в 
изобразителните изкуства, литературата, философията, киното, музиката. 
   В тематиката на сценариите, писани от него, проличава изключителна 
способност да анализира в дълбочина живота и човешките 
взаимоотношения. Поетиката на неговите анимационни филми внася 
неудобни за социалистическия реализъм тематични мотиви, а изявата му на 
художник в анимационното изкуство е на нивото на най-авангардните 
европейски търсения за визуалните образи и изразните им системи, в 
техниките за убеждаване чрез средствата на визуалната образност.  
   Днес Иван Веселинов е единственият творец от световна величина в 
областта на своето изкуство в българските университети и академии. 
Подобно на традициите в западните университети, които се гордеят със 
световната известност на преподавателите си, появата на „Анимационният 
свят на Иван Веселинов“ има за цел да популяризира анимационното 
изкуство на един артист от глобална величина, който преподава в Нов 
български университет. 
   Именно поради тази причина издаването на филмографската монография 
„Анимационният свят на Иван Веселинов”137 следва да се определи като 
                                                           
137 Христова, Светла (съставител и редактор). (2015). Анимационният свят на Иван 
Веселинов. София, Изд. на НБУ. 
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забележително събитие за родната ни кинокнижнина. Книгата е на 
български и на английски език и е уникална в жанрово и полиграфическо 
отношение. Всъщност, подобен тип филмографски монографии са рядкост и 
в световната научна литература. Тази книга е знак на почит към един 
световно признат талант в областта на анимационното кино – сам по себе си 
този факт не се вписва в нашия балкански манталитет, който обикновено не 
отдава дължимото на тези, на които се възхищаваме и от които се учим. 
   Жанрово книгата може да се определи като филмографска монография. 
Замисълът ѝ е комплексен – да представи хронологично аналитично-
критични текстове за филмите на твореца в раздела „ЗА Иван Веселинов“, 
негови авторски текстове в раздел „ОТ Иван Веселинов“, детайлна 
филмография и диск с 15 негови филма. 
   Третият раздел представлява подробна филмография на 85 - те филма на 
Иван Веселинов, с отбелязани награди за тях и самостоятелни изложби. 
Великолепното издание е богато илюстрирано с кадри от неговите филми и 
е придружено от DVD диск с 15 от най-значимите филми в кариерата на 
автора. По този начин книгата предоставя повече ракурси за достъп до 
информацията си и дава възможност за по-добро опознаване на автора чрез 
гледане на филми от диска към книгата. Убедена съм, че в тази книга 
постижението на Гутенберговата епоха щастливо се съчетава с това на 
съвременните технологии и ще зарадва читателя/зрителя. 
   Така, освен като документална илюстрация на едно творчество и цяла 
епоха в българското анимационно изкуство, книгата може да се приеме от 
читателя/зрителя като своеобразен учебник, който разкрива богатия 
анимационен свят на този забележителен артист. 
   За мен са много интересни личните разработки на автора в раздела „ОТ 
Иван Веселинов”. В българското анимационно изкуство Иван Веселинов е 
единственият творец, който многократно се изявява като ерудиран критик и 
теоретик в специализирания печат. За публиката той е познат повече като 
режисьор, художник-постановчик и сценарист на десетки анимационни 
филми. В този раздел са публикувани (отново хронологично) всичките му 
текстове през годините. Именно в него са събрани анализи и оценки, които 
хвърлят повече светлина върху разностранните интереси и богатата култура 
на този забележителен човек. Текстовете му са публикувани във вестник 
“Народна култура“ и в специализираните списания „Филмови новини” и 
„Киноизкуство”. Те обхващат периода 1974 - 1985 г. Статиите разкриват 
Веселинов като ерудиран теоретик, кинокритик и изкуствовед. Отличават се 
със задълбочени анализи на карикатурни изложби и фестивални събития на 
анимацията в България, творчески портрети на изявени автори и критични 
оценки на тенденциите в анимационното изкуство. Великолепен 
текстописец със стегната и лаконична фраза, ясна мисъл, строга и прецизна 
оценка, отстояващ категорично своята позиция, както в анимацията, така и в 
други сфери на изява. Един сякаш необятен талант, автор в пълния смисъл 
на това понятие! 
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   Филмографската монография успява по един своеобразен начин да ни 
въведе в анимационния свят на Иван Веселинов. Ако в изкуството е вярна 
формулата за триединството на личност – време – творчество, тя само 
показва, че творчеството на Веселинов надхвърля своето време и стои по-
близко до съвременния човек. Със своите различни художествени търсения, 
артистични техники, философска тематика, отричане на анимационното 
движение за сметка на движението на мисълта, въвеждане на статиката и 
стробоскопията като осмислен анимационен подход, винаги интересуващ се 
от човека, любопитен и търсещ, почетният професор на НБУ Иван Веселинов 
и днес не спира да ни изненадва с проникновените си творби. 
 

 
Илюстрация 61. Корица на „Анимационният свят 

на Иван Веселинов“ 
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ЛЯТНА ШКОЛА ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ 
- - - - - - 

Николай Йорданов и Моника Спасова138 
 

   Технически бяхме на семинар, но това определение не би грабнало 
вниманието на внуците ни.  
   Лятната школа по визуална антропология беше интердисциплинарна и се 
проведе с участието на преподаватели и студенти от департаменти 
„Антропология“, „Дизайн“ и „Кино, реклама и шоубизнес“. Целите на 
проекта бяха две: образователна и изследователска. Обучението по 
визуална антропология ни помогна да направим изчерпателно 
съпоставително изследване на културните и природни ресурси по поречието 
на Дунав, ролята на реката за изграждане и популяризиране на образите на 
регионите, общото и специфичното в представите и образите на Дунав като 
път и като граница, новите моменти в представянето и възприятието на 
реката като европейски път; официалните образи на поречието в музейните 
експозиции и политиките по представянето на културните богатства на 
реката и региона.  
   Имахме за задача да създадем визуални материали - антропологичен 
филм и фотографска изложба от екипа на департамент „Кино, реклама и 
шоубизнес“. Нашите млади антрополози имаха за задача да представят 
резултатите от теренното изследване под формата на доклад с 
мутимедийно представяне, а колегите от департамент „Дизайн” трябваше 
да „облекат” своите наблюдения в модели на дрехи. 
   Екипът на проф. Людмил Христов се състоеше от студентите: Анастасия 
Ласкевич, Моника Спасова, Ния Велева и Николай Йорданов. Доцент Ирена 
Бокова предвождаше антрополозите – Гергана Динекова, Кристина Костова, 
Епифани Хаким и Милена Горанова. Гл. ас. д-р Кристина Савова от 
департамент „Дизайн” беше избрала за свой екип Антоанета Пенева, 
Моника Димитрова и Кристина Колодеева. Наш спътник беше също и гл. ас. 
д-р Стефания Темелкова представител на департамент „Икономика“. 
   Дунав дори не предполагаше каква палитра от таланти на Нов български 
университет ще развее платна към Дунавския изгрев. Тръпнещи в очакване 
да видят какво им готви северният край на страната, готови за знания, 
приключения, изследване и попиване на култури и не на последно място – 
за забавление. 
   Богатството на школите било в знанията, които давали, според Уикипедия 
и други съвременни "извори". Нашата лятна школа обаче даде повече - у нас 
останаха емоции. Срещите и преживяванията, които бяха породени от 
поставените ни задачите, ни накараха да усетим местата не толкова с 
мастилото или лентата си, колкото с душата си. 
                                                           
138 Студенти втора година в НБУ, програма Кино и телевизия към департамент Кино, 
реклама и шоубизнес. 
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   И така пътешествието започна. Стартът беше поставен в Русе. 
Изключително гостоприемно бяхме посрещнати от местния сътрудник и наш 
спътник през следващата седмица професор Николай Ненов – директор на 
Регионалният исторически Музей. Организирана ни беше гостоприемна 
церемония, с която официално открихме лятната школа по визуална 
антропология. Много от нас се срещаха за първи път, но още от началото в 
малкия ни екип се образува магия.  
   Макар да нямахме целия блясък на деня, за да се насладим на града, 
веднага побързахме да се докоснем до Дунава. Някои за първи път. Но само 
един кратък поглед към необхватния за окото мащаб на реката е достатъчен 
за да бъдем запленени от нейната магия. Тишината преди залез, 
усамотението и спокойствието, които ти предлага. Това са някои от 
причините, както разбрахме по-натам в нашето пътуване, поради които 
често мъжете от селищата по поречието на реката предпочитат да прекарат 
времето си на брега, с въдица в ръка, отколкото у дома си. Рибарите там 
бяха по-скоро на медитация, отколкото на работа.  
 

 
Илюстрация 62. Дунавски рибар 

 
    Разбира се, ние се учим бързо и попихме максимално от техния 
майсторлък. Историите им бяха трогателни и в повечето ставаше въпрос за 
любов. Невинаги към жена или мъж, а често към реката, към кораба и 
пристана. За любов по миналото, към родината, към природата и 
простичкия живот. Човек обичал най-силно онова, което му било най-далеч, 
казваха. Ние обаче заобичахме Дунава с първите стъпки в пясъка. Оказа се, 
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че Дунав не е просто реката, която бележи северната граница на страната 
ни. Тя е начин на живот за хората по крайбрежието. Тя е надеждата на 
младите рибари и компания на старите. Тя е срещата на младежа с книгата 
и девойката с велосипеда. Тя е в усмивката на бащата при първите стъпки на 
дъщеря му.  
   Тук ще отделим секунда за да ви споделим и една легенда, която чухме по 
време на това приключение. Старите хора, както знаете, обичат да разказват 
легенди и приказки от стари времена. Такава, вярваме, е и тази история за 
възрастна жена, дълго стояла на брега на реката, вперила поглед в 
хоризонта. Когато я попитали защо седи там, чака ли нещо, тя отвърнала, че 
чака реката да отнесе мъката и. Колко мъки е отнесъл Дунав не знаем. Но 
все още е там и ни разказва своята история. 
   Нашето пътешествие продължи с отпътуването ни от Русе за Тутракан. Там 
се намира и единственият в Европа Музей на риболова, който ние имахме 
удоволствието да посетим. Всяко наше посещение в местните музеи, 
разбира се, беше оцветено и разкрасено от изключително запознатите с 
историята на региона наши спътници, а именно доцент Ирена Бокова и 
професор Николай Ненов, които дадоха всичко от себе си, за да ни предадат 
духа на местната култура. 
   За нас беше изненада, че Тутракан е едно от малкото градчета покрай 
Дунав, където все още се намират стари майстори, които и до днес пазят 
сантимента към ръчната изработка на лодки и мрежи и се стараят да запазят 
занаятите живи като ги предават на младите. Там старите майстори не са 
изоставили дървото пред съвременните материали. Научихме, че 
традиционният материал за строеж на лодки, а именно дървото, има добра 
плавателност и е евтин, макар и да изисква огромен труд по време на 
обработката. Гладкият корпус от дървени греди, придържани от ребра, 
отнема дни и нощи труд на майсторите, но напролет трудът им бива 
възнаграден. За съжаление, това което ни споделиха местните е, че намират 
за изключително трудно да намерят млади хора, които да имат желание да 
научат занаятите и да ги продължат. Веднъж видели интерес в очите ни, те с 
охота ни разказаха за своя труд и същината на занаятите си. Невъзможно е 
да не се забележи ентусиазмът им, когато младите слушат мъдростите, 
които те имат да предадат.  
    Именно в Тутракан се намира и архитектурният резерват „Рибарска 
махала“, събиращ 48 сгради – паметници на културата. Някои от къщите са 
построени преди около 150-200 години и това ги прави особено ценни. 
Казват, че най-умелите рибари от стари времена са били тутраканци, а 
местно изработените лодки били използвани по цялото българско поречие 
на голямата река. В началото на ХХ век в града е имало седем работилници 
за лодки, а повече от половината население се е занимавало с лов на риба. 
Сега разработването на архитектурния резерват има за цел да наподоби 
един крайречен еквивалент на „Етъра“. Вложените не само ръчен труд, но и 
любов личат по изпипаните с детайли възстановки на крайречния бит от 
миналото. Разказите на местните ни връщат и към времената, когато жените 
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по цял ден у дома са плели мрежи, докато мъжете им са били в реката, 
изкарвайки прехраната за семейството. Невъзможно е да не се усети 
магията, която се носи в този малък град.  

 
Илюстрация 63. Изглед от архитектурния резерват „Рибарска махала“ 

 

 
Илюстрация 64. Изплитане на рибарска мрежа 
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   Но ето че когато човек си мисли, че напълно се е откъснал от 
злободневието, царящо в големите градове, дори и в закътания Тутракан 
може да се случи неочаквана беда.   И макар и на пръв поглед да изглежда 
малко вероятно точно там да се наложи да търсим ключар по спешност, то 
още по-малко вероятно бе в представите ни този ключар да се окаже бивш 
възпитаник на Нов български университет. Още по-малко пък и курсист на 
един от спътниците ни, а именно на професор Людмил Христов. Но именно 
това се оказа. Така че, където и да скитате не забравяйте, че светът е голям и 
последователи на Нов български „дебнат“ отвсякъде. 
    След като всичко вече бе под контрол спокойно продължихме пътя си към 
Силистра. Рибарите от региона изтъкват факта, че благодарение именно на 
водния транспорт са били извършени най-великите географски открития. 
Водите на реката са пренесли в страниците на историята създаването и 
рухването на империи, величествени победи и съкрушителни загуби в 
безброй войни, легенди и песни, живот и смърт. „Тука ,където и да копнеш е 
история.“ - казва един от нашите събеседници, когото срещнахме именно в 
Силистра. Там видяхме и за първи път хотел, който притежава собствено 
пристанище. Насладихме се на един от най-красивите залези и 
спокойствието на рибарите по брега, които дори и след напълното скриване 
на слънцето не прибраха такъмите. Ние пък не прибрахме и камерите и 
попълнихме колекцията със запленяващи фотоси.  
 

 
Илюстрация 65. Залез на Дунав 
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   Въпреки пъстрата си история и множеството културни ценности в 
дунавските градове живеят и хора, разочаровани от безразличието, с което 
се сблъскват десетилетия наред в лицето управляващите.  
 

 
Илюстрация 66. По Дунав 

 
   Желанието им да бъдат чути е изстрадано, а посланието им: 
недвусмислено. Тяхната молба, предадена през нас бе да не забравяме, че 
река Дунав е част от българския живот. Шеговито подмятат, че единственият 
път, когато се сещаме за северните крайречни градове, е когато закачаме 
картата на стената и слагаме две кабърчета на мястото на родните им места. 
Казват ни и че сигурно е трудно за хората, живеещи в другите части на 
страната да се сещат за реката, тъй като лятото отиват на морето, а зимата се 
качват в планината, но не бива да забравят и за река Дунав. Повярвайте ни, 
струва си! Тук искаме да отделим секунда, за да споменем хората, които 
допринесоха за нашето изследване със своите лични истории: Старият 
капитан Стоян от Тутракан, плетачът на мрежи и уредник в Архитектурния 
резерват “Рибарска махала” и бившият областен управител на Силистра. 
Техните послания ние се опитахме да предадем в краткия документален 
филм “Въпрос на време”, събиращ нашите наблюдения по време на това 
пътуване. Автори на документалния антропологичен филм – режисьор: 
Моника Спасова и оператор: Николай Йорданов. Като амбицирани 
второкурсници използвахме всеки удобен и недотам удобен случай, за да се 
приберем с материал в хотела в края на деня. Филмът показва ясно 
палитрата от образи, с които се срещнахме по време на школата и как 
успяхме да измъкнем от тях малки истории за големите неща в живота.  
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    И така дотук приключи нашата обиколка на българската част от 
крайречието на Дунав и дойде време да преминем от северната част на 
реката, а именно в Румъния. Първото място, което беше в маршрута ни бе 
Констанца – домът на най-голямото пристанище на Черно море. На път за 
Констанца знаехме едно - старото казино на брега. Това, разбира се, не 
създава велики очаквания за феновете на по-спестовен тип забавления, но 
изненадата ни и тук беше приятна. Казиното се оказа перлата в украсата на 
този светъл град. Крайбрежната улица ни посрещна с тълпи от хора. Не 
толкова хубавите им дрехи, колкото гръмките смехове и нескончаемите 
селфита показваха, че те са там единствено за да се радват на живота. Този 
живот се усещаше във всеки полъх. С реверанс от вълни и загадъчна 
усмивка от пяна Дунава сякаш поздравяваше своите гости.  
 

 
Илюстрация 67. Казиното в гр. Констанца 

 
   Казиното събра очакваното внимание и нямаше как иначе. Величествената 
архитектура на тази изоставена сграда беше това, което пазеше гордостта ѝ 
от бурята на времето. Залезът не смути ни най-малко потока от минувачи, а 
напротив - пейките приютяваха вплетени пръсти и сгушени рамене. Животът 
там тепърва започваше, а удоволствието от нашата работа на изследователи 
по визуална антропология продължаваше да ни отдалечава от хотелските 
стаи.  
    Тулча беше парти. Няма как да се скрие, дори за най - невинните. Не 
вярвахме, че може да ни впечатли, особено след атмосферата на Констанца. 
Но тук ни очакваше нещо съвсем различно. Заварихме грандиозен 
музикален фестивал в града и различни артисти от множество държави. 
Колкото по-затворена и самобитна изглеждаше Румъния, докато влизаме 
навътре, толкова ярко ни показа каква мултикултурна среда за живот е 
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създала. От американския барабанист, през чешкия басист, до 
обикновените туристи, които караха центъра да пулсира - всички сякаш 
носеха лято и музика в джобовете си. Получихме безброй покани да 
посетим фестивала същата вечер, все пак беше късмет да уцелим точно този 
ден. 
    Но въпреки, че никой от нас не помнеше казармената дисциплината, ние 
трябваше да покажем, че сме железния екип, за който са ни взели. Винаги 
спяхме до колкото пожелаем и, разбира се, в 7:00 бяхме на закуска. Тулча 
остана в снимките и спомените ни с много различни хора, които ни показа и 
с поне още толкова, които останаха за следващия път.  
 

 
Илюстрация 68. Пристан в гр. Тулча 

 
    Там посетихме и един от най-цветните музеи от нашата културна 
обиколка. А именно местният етнографски музей, в който бяха събрани 
примери за бита и начина на живот на хора от целия регион и на най-
различни народности, населяващи месността през последния век. Видяхме 
и някои традиционно български облекла и сечива. Там ни бяха подготвили и 
малка изненада. Бяхме поканени да вземем участие в организирано в тесен 
кръг тъкане на черги. За някои от нас, бидейки част от поколение, 
незапознато с този тип ръчен труд, това беше първи допир със стана. 
Неочаквано забавно и приятно се оказа.  
   Последва редовната разходка из градските улици със заредени химикали 
и апарати, на лов за персонажи и някоя и друга добра снимка на румънския 
залез.  
   Дълго мислихме как се съпоставят Дунав, Стара, планина, Черно море в 
съзнанието на българина, далеч от румънския бряг. Бързо осъзнахме, че не 
е нужно подобно сравнение. Ние чисто и просто имахме шанса да се 
докоснем до една божествена сила, до човешка история и до наземна 
любов. Всичко това не къде да е, а във водите на Дунав. Нашите седем дни 
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по течението на това чудо ни подариха спомени за две лета напред. Сега 
знаем, че Дунав е там и ни очаква отново със своята мъдрост и търпение. А 
ние сме заедно и готови. Легендата продължава! 
 

 
Илюстрация 69. Проф. Николай Ненов, гл. ас. д-р Кристина Савова,  

проф. Людмил Христов, доц. д-р Ирена Бокова (в гръб)  
и част от студентите в експедицията 

 
   А ето и какво сътвориха креативните млади девойки от специалност 
“Дизайн” на база на своите наблюдения от нашето пътуване: 

     
                             Илюстрации 70 и 71. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРИТЕ В ГОДИШНИК 2015-2016 
 
 
ДИНАМИР ЦВЕТАНОВ ПРЕДОВ 
 
Образование: инженер ПГС – ВИАС, рекламна фотография – FOREK, артист 
на ФИАП – FIAP, Paris. 
Академична степен/длъжност: доктор, доцент. 
Преподавател по: фотография. 
Творческа дейност/публикации: участие в национални и международни 
проекти: Месец на фотографията (2010–2015), Геометрия на Голото 
тяло, Month of Photography Paris 2008, над двадесет самостоятелни 
изложби, учредител на Асоциация на рекламните фотографи, учредител 
на Фотографска академия. 
Публикации: 

• Увод в художествената фотография; 
• Голото тяло в българската фотография 1944 -1989. 

Награди: фотограф на годината 2014, над петнадесет медала в 
международни конкурси. 
Членство в творчески организации/съюзи: FIAP, Фотографска академия, 
Асоциация на рекламните фотографи. 

 
ЕЛИЗАВЕТА ПЛАМЕНОВА БОЕВА 

 
Образование: магистърска степен по История на изкуството, Санкт-
Петербургски държавен университет, Русия; магистърска степен по Филмова 
и телевизионна режисура, НАТФИЗ Кр. Сарафов, София. 
Академична степен/длъжност: доктор, главен асистент. 
Преподавател по: история на изкуството.  
Творческа дейност/публикации: режисьор, сценарист и оператор на 
филмите: Космос – игрален филм, 2012 г., Вера – игрален филм, 2012 г., 
Лятото на Мона Лиза – документален филм, 2013 г., Аз бях Джак Керуак – 
художествено-документален филм, 2014 г. Участник (с филм) в проект на 
Фонд Научни изследвания Срещу кризата в образованиетo. Автор и 
изпълнител по проект към Централен фонд за стратегическо развитие към 
НБУ – Аз бях Джак Керуак (художествено – документален филм). 
Публикации: 

• Аспекти на литературната условност и отразяването им в киното 
(публикувано в Литернет); 

• Автор на дисертационен труд на тема Битници и хипита. Америка, 1947 – 
1972. 
Награди:  

• Златен Витяз за игралния филм Вера (2012). 
Членство в творчески организации/съюзи: ФИЛМАУТОР. 
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ПЕНЧО КУНЧЕВ КУНЧЕВ 
 
Образование: филмова и телевизионна графика във ВХПИ – Прага, 
Чехословакия. 
Академична длъжност: хоноруван преподавател в НБУ. 
Преподавател по: анимационно кино. 
Творческа дейност/публикации: режисьор и художник на анимационните 
филми Соната Фачиле (1980), Момиченцето, котенцето и стенният 
часовник (1984), Романс за вятъра (1986), сериал Бебешки приключения 
(1986-1994), Луната със сините очи (2001). 
Публикации: 

• Анимационният филм във Франция преди Втората световна война:1910-
1943 (под печат) в сборник на департамент Изкуствознание и история на 
културата, НБУ; 

• Анимационният филм в Германия до Втората световна война: 1921-1943 
(2014) – Изкуствоведчески четения в Института по изследване на изкуствата 
БАН. 

• Анимационният типаж в България. Анализ и развитие (1945-1987) В: 
Годишник на деп.“Кино,реклама и шоубизнес“ (2013-2014) 

• Анимационното кино между изкуството и индустрията В: Годишник на 
деп.“Кино, реклама и шоубизнес“ 2014-2015 г. 
Награди:  

• Награда на СБХ (София, 1996 г.);  
• Най-добър филм, част от сериал (Варна, 1989 г.);  
• Най-добър късометражен филм (Хихон, 1990 г.);  
• Златен Ритон (Пловдив, 2001 г.);  
• Най-добър късометражен филм (Торино и Барселона, 2002 г.); 
• Награда на СБФД (София, 2003 г.); 
• Специална награда на журито (Кампобасо, 2003 г.). 

Членство в творчески организации и съюзи : АСИФА, СБФД, СБХ. 
 
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ БУДАКОВ 
 
Образование: бакалавърска степен по Кино и телевизионно операторско 
майсторство в НБУ, магистърска степен по Графичен дизайн и 
пространствено проектиране в НБУ. 
Академична длъжност: доктор, главен асистент, програмен консултант. 
Преподавател по: графичен дизайн. 
Творческа дейност/публикации: участие от името на НБУ в международна 
пътуваща изложба “Trash made” на плакати на тема “ЕКО” в Чешки център, 
съвместно с колеги от Чехия и студенти от НБУ.  
 
Публикации: 
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• Публикуваният монографичен труд “3D в киното и телевизията”, ISBN 978-
954-9723-20-5, издателство “Тара Пъблишинг”, 2015 г. 

• “3D лого”, публикувано на: 01.10.2012 (Научен електронен архив на НБУ) 
• “Методи за рендериране на 3D анимацията”, публикувано на: 18.09.2013 

(Научен електронен архив на НБУ) 
• “Съвременни технологии за приложение на 3D графиката в киното и 

телевизията”, публикувано на: 18.09.2013 (Научен електронен архив на 
НБУ) 
Награди: Не. 
Членство в творчески организации и съюзи: Съюз на българските 
филмови дейци. 
 
СЕВИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА 
 
Образование: висше, магистър по анимационна режисура – НБУ. 
Академична длъжност: доктор, главен асистент, щатен преподавател към 
БФ на НБУ, програмен консултант на БП Анимационно кино и МП 
Анимационна режисура, НБУ от 2010 г. 
Преподавател по: анимация. 
Творческа дейност/публикации: режисьор, художник на филмите „Мачо“ и 
„Любовна среща“ 
Публикации: 

• 2015 г. Иванова, Севина. „Изобразителни възможности на компютърната 3D 
анимация“. Том II, „Сборник с научни публикации“ по проект 
№BG051PO001-3.3.06.-0060, „Разширяване на уменията и квалификацията 
на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни 
области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване 
на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и 
бизнеса”, Бенефициент НБУ, издание на НБУ, стр. 256-279. 

• 2012 г. Иванова, Севина. "Визуални тенденции в триизмерната 
компютърна анимация". Сборник „Докторантски четения 2010-2011”, 
департамент "История на културата", издание на НБУ, стр. 47 – 76. 

• 2010 г. Иванова, Севина. "Изкуство и технологии в анимационното кино 
на ХХІ век". Сборник „Докторантски четения 2009”, Департамент "История 
на културата", издание на НБУ, стр. 19 – 34. 

• 2009 г. Иванова, Севина. "Тримерната компютърна анимация с отворен 
код - възможност за творческа реализация". Сборник "Докторантски 
четения 2008", Департамент „История на културата“, издание на НБУ, стр. 
137-145.  
Награди:  

• 2005 г. – "Почетна диплома на ASIFA" за анимационния филм „Мачо“ на 
Международния фестивал за анимационни филми БАЛКАНИМА, Белград, 
Сърбия; 
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• 2003 г. – Специална награда на журито /плакет/ за анимационния филм 
„Мачо“ на Международния студентски фестивал за филмово изкуство, 
Велинград, България; 

• 2002 г. – Специална награда на журито за анимационния филм „Мачо“ на 
Балканския младежки фестивал, Литохоро, Гърция. 
Членство в творчески организации и съюзи: Съюз на българските 
филмови дейци, Филмаутор. 
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