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РЕЖИСЬОРКАТА

ЕЛИЦА ПЕТКОВА
Елица Петкова е родена през 1983г. във
Велико Търново. След като завършва
магистратура по философия и японистика
в университета „Хайнрих Хайне“ в
Дюселдорф, работи като режисьор на
свободна практика в Берлин, където
първоначално се фокусира върху
документалното кино.
През 2011 г. Елица влиза в
филмова и телевизионна
в Берлин и в този контекст
няколко филма, показвани на
фестивали.

Немската
академия
режисира
различни

През 2015 г. късометражният ѝ филм
Abwesend („Отсъстващ“) е номиниран на
филмовия фестивал в Кан за програмата
Cinéfondation.
„Жалейка“ е първият ѝ игрален филм,
чиято премиера се състои по време на
66-то издание на фестивала „Берлинале“
през 2016 г., в програмата „Генерация
14+“. Филмът получава Специален
диплом от международното жури.
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МОЕТО МЯСТО В
КИНОТО
Кинообразователна програма за
овластяване на момичета и
млади жени.

Тези материали са създадени с цел
да улеснят учителите, които участват
в програмата. Те могат да бъдат
използвани свободно при провеждане
на дискусии или иницииране на
практически упражнения с учениците. В
тях ще откриете различни елементи от
контекста на филма, насоки за анализ,
предложения за педагогическа работа,
връзки с други творби, ключови думи.
Проектът е финансиран от Български
Фонд за Жените и подкрепен от Френски
институт в България
Този работен лист може да се използва
само с нетърговска цел, съдържанието
му е запазено по смисъла на Закона за
интелектуалната собственост.
Всички права запазени: Сдружение „Арте
Урбана Колектив“
Автори
Арно Е, Еви Карагеоргу, Ралица Асенова
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КОНТЕКСТ

Резюме на филма:
17-годишната Лора трябва да се изправи срещу
смъртта на баща си. В малко българско село,
където времето сякаш е спряло, семейството ѝ
и останалите жители очакват тя да се отдаде на
скръбта. Отсега нататък трябва да носи черно, да
не слуша музика и да спазва различни траурни
ритуали.

Лора обаче иска да продължи да се радва на
младостта си, така че желанието ѝ да живее влиза
в конфликт с преценката на околните, които я
принуждават да играе ролята на сирак.

ЛИЧЕН ПРОЕКТ С
АВТОБИОГРАФИЧНИ
РЕЗОНАНСИ: МИСЛИ
НА ЕЛИЦА ПЕТКОВА
„Жалейка“ е много личен филм, който се опира
на моя опит с траура в българското общество.
Какво означават сълзите при изпълняването на
един морален дълг? Какво се случва с човешкото
същество, когато съжалението на другите става
задушаващо? В България много деца се оказват
в положението да се прекланят над тленните
останки на своите баби и дядовци. Около
ковчега хората, облечени в черно, се заливат
със сълзи и плачат. Докосват ръцете и краката

Начинът, по който се справяме със смъртта,
винаги е бил важна тема за мен, още от дете. Много
от сцените във филма имат автобиографичен
характер и се основават на личните ми спомени,
на моите субективни възприятия. След среща със
смъртта в собственото ми семейство разбрах, че
сме позиционирани като нейни жертви, с етикет
„сираци“. Единственият начин да се сдобия с
глас беше да отхвърля тази позиция, вместо да
я приема. Но в общество, където чувството на

на мъртвите, правят кръстния знак и размахват
ръце във въздуха. Това са изображения, които
ви придружават. Те са едновременно зловещи и
поетични. Първо идва оплакването, а след това
мълчанието. В този филм исках преди всичко да
наблюдавам тишината, онзи мълчалив поглед

виктимизация е очаквана норма, този избор има
своите последствия.

в очите на другите. Исках да видя как онова, за
което нямаме друг избор, освен да преживеем, се
замита под килима, превръща се в табу.
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МЯСТОТО:
РОДОПСКО СЕЛО В
ПИРИНСКИЯ МАСИВ
Попаднах на тази локация случайно през лятото на
2012-а, докато се разхождах в планината. Селото
веднага ме привлече и изпитах силно желание да
снимам там филм. След това разбрах, че на това
място вече е бил заснет друг филм, 20 години порано, и осъзнах, че оттогава в това отдалечено
място не се е променило почти нищо, освен фактът,
че повечето хора са починали и че много от къщите
са се срутили. Мислейки си, че след 20 години селото
вероятно ще бъде съставено само от изоставени
къщи, почувствах желание да създам нещо като
съвременен документ за него.
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АНАЛИЗ
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1 – GIMME GIMME MORE

2 – ЛОРА

Още в първия кадър от филма възрастна
жена от селото пее народна песен, едно
трогателно и забавно разминаване между
забрадката на главата и надписа на тениската
- хит на Бритни Спиърс. Напрежението между
традиционното и модерното е вече налице.

Времето на лятото и младостта.
Тук Лора е уловена между невинната радост
на детството и чувствеността на младата жена,
в която се превръща, следвайки в рамките на
филма своеобразния път на влюбването и
любовните чувства, които изпитва най-вече
към Тодор.

3 – СЕМЕЙНАТА УСМИРИТЕЛНА
РИЗА

4 – ПОГРЕБАЛНО БДЕНИЕ

След плуването, както и разменените
страстни целувки и риза (с Тодор), на Лора
отново ѝ се припомнят правилата.
Завръщането вкъщи контрастира с това,
което изживява преди да се прибере:
строгостта на мястото, сковаността на
персонажите, покорното отношение на
женските персонажи, освен това на Лора, с
нейния предизвикателен поглед и бунтарски
външен вид.

Бащата на Лора е поразен от смъртта,
семейството навлиза в период на траур,
съставен от поредица ритуали, до голяма
степен включващи общността, включително
и опечалените, пеещи траурни песни.
Сцената е белязана от силна изобразителност,
от работа със сянката и светлината, като
последната подчертава профила на Лора.

5 – НОРМИ И ОСЪЖДАНЕ

6 – ОСТРАКИЗЪМ

Това е единствената сцена, в която ритъмът
на монтажа се ускорява, за да създаде ефект
на повтаряне: Лора се разхожда из селото
и навсякъде среща осъдителни погледи,
вменяващи вина думи, общността е защитник
на тежките норми.

Лора не приема „ролята“, която семейството
и общността искат да поеме, но е изправена
пред голяма съпротива. Разбираме, че
тийнейджърката обижда хората от селото със
своето отношение и отказ от правилата, дори
нейният приятел и най-добрата ѝ приятелка
вече не могат да излизат с нея.
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АНАЛИЗ
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7 – ПОДРИВАНЕ

8 – В ДВИЖЕНИЕ

Лора неохотно се поддава на етапите на траур,
проявява неприкрита скука и е призована от
майка си да внимава за начина, по който се
кръсти – трябва да го прави по три пъти.
С непокорен и провокативен акт тя събаря
икона,
което
представлява
сериозно
богохулство.

Стаята на Лора е място за отстъпление и
уединение, но когато майка ѝ влиза там,
избухва нов конфликт.
Прозорецът е важен мотив в тази стая; тук
ще отбележим и още два важни елемента от
декора, напомнящи за силната жажда за друго
място: модерното окачено яке, последните
четири букви от „Лас Вегас“.

9 – МИНАВАЩИЯТ НЕПОЗНАТ

10 – СТРАННИК В СОБСТВЕНОТО СИ
СЕЛО

Лора го възприема като свежа глътка въздух,
при което мобилизира своята енергия,
надскачайки елементарните си познания по
английски.
Докато тежестта и досадите се умножават,
пристигането на този млад германец е като
знак на съдбата или възможност, която може
да бъде уловена.

Лора смята, че ще срещне отново
преминаващия турист, след като го води
някъде да прекара нощта, без да я е молил
за това. Все пак тя се спира и разглежда
спокойно панорамата със селото, символично
разположено в далечината. Като повторение
на същинското заминаване, при което тя
ще хвърли последен поглед към местността,
която напуска, сякаш за да я впише в паметта
си.

КИНОВЪПРОСИ И
ОТПРАВНИ ТОЧКИ
ЗА АНАЛИЗ

* ДОКУМЕНТАЛНО КИНО ВЪВ ФИКЦИЯТА
„Жалейка“
е наративно кино, което
съжителства
с
документалистиката.
Документалните елементи не се проявяват
чрез
режисурата,
заемаща
изтъркани
клишета (камерата на рамо, движението),
а чрез пробиви в реалността, която сякаш
е поканена да влезе във филма, с което
Елица Петкова поражда едно специфично
напрежение. Това напрежение се заявява
по определен начин от встъпителния
кадър с тази превъзходна старица, която
пее акапелно традиционна песен, докато
носи тениска с надпис „Gimme gimme more“.
След кратките титри, други документални
кадри от пасторалния живот в планината
– на овчарите и техните стада – маркират
същинското начало на филма. Явно животът
и реалността ще се впишат в тази фикция,
ще се самопоканят в тази история, която
режисьорката е избрала да разкаже на това
място в Пирин, което открива случайно през
лятото на 2012 година.

да изчезнат. „Жалейка“ е надарен с истинско
антропологично измерение не само заради
ритуала на траура, свързан със забрадката, а
също и чрез изследването на връзките между
индивидите и общността – тук опечалените са
оцеляващи в свят, който е на път да изчезне.

Селото не е само фон на този разказ, то е
въплътено от телата, лицата и гласовете на
онези, които живеят там, така че усещаме
разликите в играта, трогателната неловкост на
непрофесионалистите с почти парадоксален
акцент върху истинността. Може също така
да се каже, че документалното измерение
произтича от факта, че филмът улавя
присъствието на тези обитатели, като
същевременно е наясно с обречеността им
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АНАЛИЗ

* ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО

* ЗАТВОРЕНИ ХОРИЗОНТИ И
ПЕРСПЕКТИВИ

В присъствието сме на филм, който не е
приказлив, необщителността между Лора и
семейството ѝ (тежката тишина, надвиснала
над трапезата), както и в рамките на селото, е
много важна опорна точка.

Става дума за един друг централен източник
на конфликт във филма – да откриеш
външния свят (в случая София, големия град
и столицата на страната), напускайки селото,
където Лора не вижда бъдеще за себе си. Този
конфликт се вписва в постановката – сцените,
в които семейството се храни, провокират
интензивно усещане за затваряне, Лора
изглежда като хваната в капан там, освен
когато ѝ е наредено да напусне масата.
Друга поразителна сцена – когато се скита
из селото и на всяка уличка и пътечка среща
жител, който привидно я осъжда заради
това, че отказва да носи траур, сякаш с това
отношение лично е причинила нещастието.
Лора трябва да се върне няколко пъти назад,
за да избегне злонамерени и обвинителни
погледи, като че ли е е попаднала в задънен
лабиринт.

Също така опознаваме Лора посредством
тялото ѝ – тя се хвърля във водата, пълна
с енергия и преливаща от чувствеността
на младостта. В това село, замръзнало във
времето, с повече от застаряващо население,
тялото на Лора е някаква аномалия само по
себе си. Основният въпрос на филма е да се
разберем кога и как ще се измъкне от това
място. Ритуалът на траур изисква това тяло да
се прикрие и заглуши, да се неутрализира, но
Лора отказва да се подчини.
„Жалейка“ е и филм, белязан от невербалната
комуникация – това е водещият принцип
в сцената в нощния клуб, където всичко
минава през езика на тялото: ревността на
Лора към приятеля ѝ Тодор, който сякаш
се сближава с придружаващата ги Елена,
избухването на момчето, доминиращият
мъж, който го предизвиква, преди страстите
да се разгорещят. Езикът на тялото и
невербалната комуникация личат също
между Лора и нейната баба (изпълнителката
на ролята е Мария Клечева, която Елица
Петкова среща в селото). Дори и без разменят
дума, погледите между тях, начинът, по който
възрастната дама хваща ръката на внучката
си, са много ясен начин да изрази подкрепата
си по отношение на стремежите на Лора.
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В този контекст, няма как спасението да не
дойде отвън, от другаде. Често на прозореца
на спалнята си Лора сякаш търси нещо, а
именно – перспектива, траектория за бягство.
Ето защо тя приема преминаването на този
млад немски турист като знак от съдбата. Ако
често се подвизава извън улиците на селото,
придружавайки го, тя достига до тази гледна
точка с изглед към малкото населено място.
Дори и ако момчето си отива много бързо,
все пак Лора може да съзерцава селото от
друга позиция, с определена дистанция,
отстраненост. Нова перспектива за нея,
предизвестяваща заминаването ѝ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА
РАБОТА

ПРЕДИ ФИЛМА
Разгледайте внимателно един кадър от
избраните на страница 6. Нека учениците
опишат това, което виждат в него –
цветове, персонажи, разположение, къде
е поставена камерата и да предположат
какво ще се случи във филма.

СЛЕД ФИЛМА

ПРАКТИЧЕСКИ
УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1
Как бихте описали тази сцена?
Каква роля има във филма? Как ви
кара да се чувствате?
Проследете диалога на сцената:

1/ Дискусия

МАЙКА
Цапаш покривката, бе маме.

Основни въпроси, които можете да
зададете на Вашите ученици след
прожекцията:

Не ти ли пречи тая коса,
няма ли да подстрижеш?

- Как бихте разказали със свои думи
историята на Лора?
- Кои бяха сцените/моментите, които наймного ви впечатлиха. Защо?
- Кои са документалните моменти във
филма?
- Как се променя филмът след нещастния
случай в семейството? Визуално и като
усещане?
- Как се променят персонажите във филма?
- Променя ли се отношението на приятелите
на Лора към нея? На близките ѝ?
- За тези, които са гледали „Другата страна
на всичко“ на реж. Мила Турайлич, част от
програмата „Моето място в киното“, можете
да сравните отношенията между майка и
дъщеря в него и в „Жалейка“.

ЛОРА
Не.
МАЙКА
Що?
ЛОРА
Ми не ми пречи.
Сега като завърша училище
искам да ходя да уча литература
в София.
МАЙКА
Ама това първият картоф
ли е още? Айде по-бързо,
че няма да успеем за обяда.
ЛОРА
Какво мислиш?

Опитайте се да пресъздаде
сцената,
като
условието
е
да промените действието и
съответно сценария, за да пасва
на действието - могат да сгъват
дрехи, да белят яйца?
Влезте в ролята на режисьор,
асистент-режисьор, оператор.
Трябва да изберете актьорите, да
помислите как ще бъдат облечени,
да решите какво ще правят по
време на диалога (какви предмети
ще са ви нужни). Какво ще правят
с ръцете си?
Режисьорът трябва да избере
актьорите и да помисли заедно
с оператора как ще бъдат
снимани (ако има една камера,
може сцената да бъде повторена
няколко пъти, за да се получат
различни гледни точки).
Задължително
направете
репетиция - актьорите трябва да
си знаят репликите и да се чувстват
спокойни с тях.
Упражнението може да се направи
и за домашно, като изберете
възрастен от вашето семейство.

МАЙКА
Ох, не знам. Ти като си го решила,
аз кво.. Аз не съм те видяла нещо да
четеш, да се интересуваш..
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Упражнение 2
Наблюдавайки двата кадъра, как според
вас се създава настроение/емоция чрез
цветовете в определен филм? Как цветовете
в киното се използват за ориентир във
времето (като част от деня)? Как според
вас се създава дадена цветова палитра /
атмосфера и какви технически похвати се
използват при постпродукцията на филма?
Какво значение има всеки цвят? Можете да
потърсите примери за цветови палитри на
филми, които сте гледали в интернет.

„Цветът в киното ни позволява да се запознаем
и да разграничим различни фактори едни от
други, като например: персонажи, вселени
и сезони. Позволява още вниманието ни да
бъде насочено към следа или дори конкретни
подробности от сюжета.”
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Подробни материали относно темата за цвета в
киното можете да намерите тук (на английски,
френски или испански език):
https://www.cinematheque.fr/
cinema100ansdejeunesse/en/resources/
all-the-questions/colour/ressources.
html#presentationEnjeux

Упражнение 3:
Кой кадър според вас описва филма най-добре?
Направете плакат на филма, вдъхновен от този
кадър.

Упражнение 4:
Филмът е заснет по подчертано документален
начин. Въпреки че историята е измислена,
мястото е съвсем реално, а повечето
персонажи във филма играят себе си - т.е.
режисьорът Елица Петкова заснема реалността
в ежедневието – възрастните хора, чакащи за
пенсии, начинът по-който са облечени, сцената
с кокошката.
Как изглеждат хората, които срещате във
вашето ежедневие? Когато чакате на опашка?
Купувате нещо от магазината? Отивате до
спирката? Возите се в автобуса? Какви са
гледките, с които сте свикнали всеки ден?
Ако някой ви помоли да заснемете статични
изгледи от вашето ежедневие, какво бихте
заснели?

- Ако снимате с телефон и „от ръка“, кадърът ще
се клати прекалено много, използвайте статив,
ако имате такъв, или подпрете телефона на
повърхност/подпрете се някъде, за да си
създадете опорна точка, която ще направи
кадъра по-стабилен.
- „Залепете“ заснетите кадри в монтажна
програма, вашият компютър разполага с
базова такава (Windows Movie Maker; Filmora),
можете също така да изтеглите безплатни
приложения за телефон, с които да монтирате
заснетото направо на него (пр. KineMaster или
VidCreator).

1/ Опишете
2/ Заснемете
Технически съвети за заснемане:
-Ако снимате с телефон, дръжте го хоризонтално
(снимайте във формат 16:9 или 4:3 - това е
вашият стил, вижте кой подхожда най-добре
на пространството, може да откриете тези
настройки във всеки телефон).
- Ако използвате естествена светлина - известно
е, че светлината при изгрева и преди залеза
на слънцето са най-подходящи за снимки, ако
имате възможност планирайте снимките си по
това време (може да видите точните часове
при бърза справка в Google.
- Внимавайте с ефекта “контражур”, използвайте
го във ваша полза (за да създадете естетически
кадър на силует или ако искате да запазите
анонимността на персонажа)
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ДА РАЗБЕРЕМ ПОВЕЧЕ
ЗА...
ПОДОБНИ ИСТОРИИ
ИЛИ ПОХВАТИ

• Да се проектираш другаде - „Чудесата“ (2014)
на Аличе Рорвахер
„Чудесата“ е своеобразно продължение на филм от
същата режисьорка, „Небесно тяло“ (2011), който е
портрет на младо момиче, преживяващо интензивна
инициация – на прага на юношеството, Марта се
колебае между бунта и вярата. „Чудесата“ е по-скоро
групов портрет, но Джелсомина, едно от децата,
живеещи във ферма, се очертава като основен
персонаж. Тази ферма е своеобразно женско царство
(четири дъщери, майката и Коко, която работи
постоянно), в която мъжете са малцинство – бащата,
а също и персонажът на Мартин, младеж с проблеми
със закона, приет в програма за реинтеграция. Тази
„дружина“ живее в периферията на обществото, в
селска автаркия. Силен резонанс с младостта на самата
режисьорка, която се превърна в една от водещите
фигури на младото европейско авторско кино.

14

Филмът се заиграва с една утопия, чийто баланс е
застрашен отвън (ловците в началната сцена), но
и отвътре: принципът на реалността (финансова),
бащината фигура, която изглежда променена.
Сюжетът на „Чудесата“ напредва посредством
конфронтациите в този балон и по-специално тези на
Джелсомина със света извън фермата. Този екстериор
е представен като нещо странно, но привлекателно,
дори завладяващо: балетът на момчетата с „Веспа“,
присъединяването на Мартин, нелепото пристигане
на камила, появата на телевизионен екип, воден от
Моника Белучи. Утопията е повече от крехка, защото
прилича на крепост, чиито стени се пропукват, особено
под въздействието на проекциите на Джелсомина
към онова, което е другаде, също артикулирани
посредством един малък детайл – пощенска картичка
от Флорида, висяща над леглото ѝ.

•

„Граница“ (2017) на Капка Касабова

Въпреки че Капка Касабова е родена в София и
следователно не е от провинциалната част на страната,
тя напуска България през 1991 г. с родителите си,
които се преместват в Нова Зеландия. В този смисъл,
„Граница“ е и историята на една повторна среща с
държава, от която авторката отсъства дълго време,
завръщайки се за първи път след двадесет и пет
години. Избира да проучва границата с Турция и
Гърция – район, който е бил недостъпен за нея като
дете, когато Студената война е все още в разгара
си – кръстопът, гъмжащ от войници и шпиони. По
време на своето пътуване, между припомнянето
на скорошната и древната история, както и
интимната география, Капка Касабова открива места,
доминирани от последователни световни сили, от
Османската империя до съветския режим, окъпани в
митове и легенди. Книгата е населена с портрети на
контрабандисти, иманяри, ботаници и граничари, а
също и мигранти.
Тъй като става въпрос за преминаване през гранична
зона, част от книгата (и по-специално третата глава),
се ситуира в Родопите. Тя започва по следния начин:
„Селото беше в края на един криволичещ път, толкова
безкраен, че с всяко следваща махала, сгушена в
сърцето на тези тайни планини, бяхме убедени, че той
може да свърши само там, обаче се оказваше, че това
не е така. Големи пастирски кучета с вълнени палта,
кръстени каракачанки на пътуващите гръцки овчари,
на които дължахме тази порода, тичаха покрай колата
като дългокоси килими, покачени на кокили.“
Тези редове биха могли спокойно да се отнасят до
селото, където се развива действието в „Жалейка“, със
същото усещане за изолация от външния свят – място,
все още до голяма степен повлияно от пасторалните
традиции.
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КЛЮЧОВИ ДУМИ

ВДЪХНОВЕНИЕ

АЛЕГОРИЯ

АКТЬОР / АКТРИСА
Aктьор или актриса е артист,
който използва тялото и гласа
си за изпълнение на роля в
киното или театъра. Първият
актьор бил грък и се наричал
Теспис. Той е участвал в театъра
на Атина по време на фестивала
на Дионис. Първоначално само
мъжете са били актьори. Едва
през 1603 г, Изабела Андреиди
получава правото да излезе на
сцената по повод на театрално
турне на италианската трупа,
в която участвала. Прочутият
Оскар Уайлд обичал да казва:
„Обожавам да съм актьор. Това е
много по-реално от живота!”
В киното актьорите и актрисите
са често много познати на
публиката, тъй като тях виждаме
на екрана. Те най-често са
професионални и са завършили
специалност във висше училище/
академия, но има и такива, които
нямат специално образование
или опит пред камера, но са
забелязани от режисьора/
продуцента и поканени да
участват във филма, или просто
са се явили на кастинг, заедно
с останалите. На български ги
наричаме „натушчици“.
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Символ, фигура на речта, която
прави възможно да се разбере
по-добре една концепция,
една идея, благодарение на
история, на метафора или на
един образ. Древногръцкият
философ Сократ разглежда
алегорията през призмата на
образованието. В Книга VII той
ни напомня, че „Свободният
човек не трябва да учи нищо
като роб (...) Уроците, които човек
насилствено внася в душата, не
остават там.“ Педагозите Френе
и Монтесори възприемат тази
идея и преподават чрез игра,
която е естествената среда на
детското съществуване. В киното
алегорията е често използвана
от режисьори като Луис Бунюел,
Вим Вендерс, Андрей Тарковски.
Във филма на Пиер Паоло
Пазолини - „Птици, малки и
големи”, двамата герои срещат
гарван, който има способността
да говори. Птицата ги разпитва
за нещата от живота и осъзнава
колко са невежи те. За да ги
просвети, гарванът им разказва
историята на двама монаси,
които се опитвали да помирят
ястребите и врабчетата, но не
успявали, тъй като природата им
винаги надделявала.

Приема се, че вдъхновението
е несъзнателен приток на идеи
или желание за творчество.
Вдъхновението често се асоциира
с хората на изкуството, но ето
какво ни казва с прекрасния
си глас Ела Фицджералд:
„Изкуството на учителя е
като изкуството на инженера.
Вдъхновението, педагогическият
талант, интуицията и другите
екзалтирани добродетели
никога не са забранени. Те дори,
вероятно, все още са необходими.
Те никога не са достатъчни.”

ВЪОБРАЖЕНИЕ
Въображението е мисловна
способност за представяне на
картини или идеи за обекти,
които не съществуват реално.
Децата често играят, използват
сюжети на разкази или приказки,
за да упражняват въображението
си. Техните игри се развиват
на два етапа. Първо децата
изиграват онова, което е родило
тяхното въображение, а после
отново изигравят ситуацията
като реално съществуваща.
Или, както ни учеше Пабло
Пикасо, художникът с щедро
въображение: „Всичко, което
можем да си представим е
реално!“

ИГРАЛЕН ФИЛМ

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
В техничния речник на киното,
документалният филм е
обрисуван като образователно
или информационно средство,
което цели да възпроизведе
реалността.
Често обаче документалният
филм е продукт на сложна и
задълбочена работа на творчески
екип. Не е достаъчно да се
постави някъде камера и тя
да снима документално: всяко
заснето изображение има свое
вътрешно съдържание, то е
субект на действителността.
Първият филм в историята
на киното – „Пристигането на
влака на гара Ла Сиота“ на братя
Люмиер, е всъщност и първият
документален филм. Аньес Варда,
един от най-значимите автори
на документално кино, казва, че
за нея киното е завладяващо
и опасно преживяване, защото
се опитва да намери жива
писменост, между случайността и
работата ѝ.

Игралният филм е художествено
произведение, родено от
въображението на автора, за
разлика от документалната,
историческата, биографичната
творба.
Ролите в игралния филм се
изпълняват от актьори, под
ръководството на режисьор.
Готовите филми могат да бъдат
гледани в кината, по телевизията
или на нашите компютри. Киното
e наречено „Седмото изкуство“
от италианския филмов критик
Ричиото Канудо през далечната
1923 г. То е седмо, тъй като преди
него са създадени: архитектура,
скулптура, живопис, музика,
литература и театър.

ИМПРОВИЗАЦИЯ
Импровизацията е похват в
киното, който се поражда от
добре подготвена съвместна
работа между режисьор и актьор.
Този похват се използва, за да се
постигне максимално неочаквана
и непредвидена реакция, която
ще изглежда и най-автентична
пред камерата. Импровизацията
се реализира по различни
начини: актьорите не знаят какво
ще се случи и затова реагират
спонтанно; режисьорът подава
само началните реплики на
актьора и го оставя да продължи
сам нататък. Много известни
сцени, които са останали в
историята на киното са били
импровизирани, най-често това
се случва с определени реплики,
като например: „На мен ли
говориш?” - Робърт Де Ниро във
„Шофьор на такси” и „Остави
пистолета. Вземи канолите” Питър Клеменца в „Кръстникът”.
Импровизацията е чест похват
при режисьори, които работят
с натуршчици (виж по-горе),
каквито са Елица Петкова и друга
успешна българска режисьорка Ралица Петрова.
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КАСТИНГ
Кастингът е процес, който
включва избор на актьори, които
да изпълнят ролите в определен
филм, реклама или спектакъл.
Режисьорите и продуцентите
ангажират директор на кастинга,
който организира прослушване
на актьорите и прави подбор на
най-подходящите кандидати.

МОНТАЖ
Най-общо казано монтажът
е организиране на кадрите
в един филм. Въпреки че
изглежда механичен процес,
чрез него филмът придобива
смисъл, ритъм и динамика. С
раждането на монтажа, киното
се преобразява и оживява.
Монтажът е вид редактиране,
което позволява свързването
на изолирани изображения.
Новата вълна на френското кино
дава ново значение на монтажа.
Според Франсоа Трюфо животът
се състои от парчета, които не
се съединяват. Годар добавя
философско измерение
на процеса: „Трябва да се съберат
два образа, за да се създаде
трети - мисловен образ.”
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ПЕРСОНАЖ
Персонажите са хората, които
заснемаме в определен филм,
било то документален или
игрален. Всеки персонаж заема
своята роля във филма - той или
тя има определено значение
за цялостния филмов разказ.
Персонажът може да има поважна или по-второстепенна
роля, но трябва да бъде
внимателно избран. Без значение
дали става въпрос за заснемане
на актьори (игрално кино) или
хора в тяхната реална среда
(документално кино), необходимо
е да бъде изградена връзка
на доверие между режисьор и
персонаж, ако такава липсва - на
камера това винаги си личи.
“Още гърците разбират, че е
по-интересно да се представи
историята на един необикновен
персонаж, отколкото на един
обикновен такъв, именно това е
целта на киното.”
Изабел Юпер, френска актриса.

ПРОДУЦЕНТ
Продуцентът е този, който
промотира и набира
поддръжници за създаването
и разпространяването на един
филм. За да започнат снимките
на филма са необходими
средства (заплати за актьори,
режисьор, технически екип,
обработка на филма и др.).
Тези средства могат да бъдат
финансови или нефинансови
(например предоставяне на
кетъринг по време на снимки,
предоставяне на локация).
Работата на продуцента е да
осигури необходимите средства
(от фондове, конкурси, частни
спонсори) и да осъществи
необходимите контакти, за да
може филмът да бъде създаден в
най-добрите възможни условия.

Използвани изображения:

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА

СЦЕНАРИЙ/ДРАМАТУРГИЯ
За всеки добър филмов
сценарий са необходими
добре изградени персонажи с
качества, които зрителят може да
припознае. Едно от най-големите
предизвикателства при писането
на сценария е диалогът - той
трябва да бъде толкова добър,
че историята просто да не може
без него. Добрият сценарий е
неочакваният, няма никакви
други правила за начина,
по-който да бъде разказана
историята, каква да бъде темата и
как да се развива киноразказът в
хода на филма
„Винаги е по-интригуващо да
си представяш какво се случва,
вместо да виждаш всичко, защото
тогава можеш да използваш
въображението си.” - София
Копола (сценарист и режисьор).

Съзнателното използването
на цветовете в един филм
се нарича цветна палитра.
Цветната палитра обхваща не
само естествените цветове на
природата, но и цветовете на
костюмите на актьорите, както
и на заобикалящия ги декор от
предмети и форми. С умелото
използване на цветовата палитра
от режисьорите, могат да се
предизвикат радостни, тъжни
или дори гневни настроения
у зрителя. Цветът може да
предаде състояния, чувства,
впечатления по пластичен начин
– освен думите и диалозите
на персонажите. Цветът има
наративна, емоционална и
естетическа функция; той може да
бъде добавян допълнително, при
оцветяване на кадрите, да бъде
изкуствено създаван в специален
декор или в студио.

стр. 1
Кадър от филма
стр. 2
Снимка на Елица Петкова от
Международен кинофестивал във
Валенсия, Испания
Стр. 5
Снимка, направена по време на
снимачния процес на "Жалейка".
Автор е Светослав Драганов,
продуцент на филма.
Стр. 6 - 12
Кадри от филма
и плакат на филма
Стр. 14
Кадри от „Чудесата“ (2014) на
Аличе Рорвахер и снимка на
авторката (Creative Commons /
фотограф Simona Pampallona).
Стр. 15
Корица на френското издание
на книгата "Граница" от Капка
Касабова, издателство Marchialy

Повече за цветовете можете
да научите от късометражната
програма “Преоткрито кино” на
платформата CinEd
(https://www.cined.eu/bg)
“Киното, сто години младост”
https://www.cinematheque.fr/
cinema100ansdejeunesse/en/
resources/all-the-questions/colour.
html
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