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Дълги години от живота си посветих на 
омайния въображаем свят на анимационно-
то кино. Имах обаче късмета едновременно 
с това да работя заедно с колегите си от 
сектор „Екранни изкуства“ в Института за 
изследване на изкуствата – БАН, чиито из-
следвания в други области на филмовото 
творчество – игралното и документалното 
– ме провокираха да се замисля за границите 
между видовете кино. Сходните ни схваща-
ния за протичането на филмовия процес ме 
окуражиха да се впусна в приключението „хи-
брид“. Благодаря за творческия импулс, кой-
то получих от всички тях – Мая Димитрова, 
Ингеборг Братоева-Даракчиева, Димитър 
Кабаиванов, Радостина Нейкова, Андроника 
Мартонова, Петя Александрова. Общуване-
то ми с по-младите ни колеги-докторанти 
също прибави нови нюанси в писането на 
този текст.

Искам специално да отбележа приноса на 
Александър Янакиев за създаването на тази 
книга. Преди много години той ме запали да из-
следвам предизвикателствата на анимацион-
ното кино, а сега, с критичното око на редак-
тор и издател, ми оказва неоценима помощ за 
появата на новото ми творение на бял свят. 
При това го прави за втори път – перипетии-
те около издаването на предишната ми кни-
га „Квадрати на въображението“ явно не са го 
обезсърчили да се занимава с моите своеволия 
и капризи. Благодаря ти, Сашо!

От автора
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УВОД

Хибрид, хибридност, хибридизация… Това са понятия, с които се бо-
рави все по-често в нашето съвремие на най-различни нива – от битовото, 
през практическото и журналистическото, до теоретичното. Първото зна-
чение на думата „хибрид“ във всички тълковни речници е биологично: жи-
вотно или растение, което произлиза от кръстосването на два индивида от 
различни видове, породи, раси, сортове и др.; мелез; кръстоска. Езиковото 
значение отбелязва: дума, която е съставена от разноезични елементи.1 
Същевременно Речникът на новите думи в българския език под думата „хи-
брид“ посочва само: автомобил с комбинирано бензиново и електрическо 
задвижване.2 А при търсене в интернет най-често срещаните резултати са 
„Тойота“ и „катър (муле)“.

В един от най-богатите речници обаче – Webster – под второ и трето зна-
чение е отбелязано и друго: 2. личност или група, създадени от смесване-
то на две различни култури или традиции; 3. нещо, което е хетерогенно 
по произход или състав.3 

Едно от най-интересните тълкувания на „хибрида“ по отношение 
на културните и антропологичните измерения на понятието дава 
един от Речниците на символите. В статията „Хибрид“ се отбеляз-
ва: „Всичко, което е хибридно, уродливо, странно, е натоварено със 
значения в африканските легенди. Естественият ред и обичай не 
могат да бъдат нарушавани без мотив: отвъдна сила се намесва. 
Чудовищното става белег за святост.“4 Всичко това показва, че по-
нятието „хибрид“ твърде много се е отдалечило от първоначалното 
си биологично и генетично значение и навлиза все по-често в ан-
тропологията, културологията, социологията, хуманитарните науки, 
политологията. То е съществена част от реториката на теориите на 

1 Речник на чуждите думи в българския език. 1982, С. Издателство на БАН, с. 
956

2  Пернишка, Е., Благоева, Д., Колковска, С. Речник на новите думи в българския 
език, 2010, С., „Наука и изкуство“, с. 487

3  Webster ‘s Third New International Dictionary. G. & C. Merriam, 1961
4  Шевалие, Жан и Ален Геербрант. Речник на символите. Митове, сънища, обичаи, 

ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др., С., Петриков, 2000
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пост-колониализма, културната идентичност, мултикултуралността и 
глобализацията, емигрантската литература и изкуство, джендър-из-
следванията и т.н.

„Нечистата порода“, смесването, преплитането на основни характе-
ристики – видови, жанрови, стилови и т.н. е съществен белег на съвре-
менната култура и изкуство. Киното като че ли е един от най-ярките из-
разители на тези алхимични процеси. И в случая съвсем не става дума 
за постмодерния микс, толкова обсъждан и оспорван през последни-
те десетилетия, а за явление с много по-стар генезис, което може да се 
проследи от самото раждане на седмото изкуство. Множество автори 
анализират хибридизацията на киното от гледната точка на интер-
културните смесвания и културната идентичност и във връзка с гло-
бализацията на филмовите послания.5 В много изследвания терминът 
„хибридност“ се употребява за смесването на жанровите конвенции 
(например уестърн с мелодрама, трагикомедия, мелодрама и филми 
за тийнейджъри и т.н.).6 Като често се използват и заместващи понятия 
като „жанров микс“ или „коктейл“. 7

В по-редки случаи теорията обръща внимание върху междувидовите 
форми в киното, но акцентът се поставя предимно върху различните ти-
пове смесвания между документално кино и игрална фикция. 8 Според 
някои от авторите това смесване датира от самото раждане на киното 
и не съществува такова нещо като „преди хибридността“. „На практи-
ка, единствено чрез обсъждането, ние сме в състояние да дефинираме 
едно нещо като документ, а друго – като фикция“.9  Тук трябва да отбе-

5  Marks, Laura. The skin of film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, 
Duke University Press, Durham and London, 2000; Hall, Stuart. The Question of Cultural 
Identity. - In: Modernity and it’s Future. Eds. S. Hall, D. Held, T. McGrew. Cambridge: Polity 
Press, 1992; Debating Cultural Identity. Eds. P. Werner, T. Modood. New Jersey: Zed Books, 
1997; García Canclini, Nestor. Culturas híbridas. México: Grijalbo, 1989; Jameson, Fredric. 
Globalisation and Hybridisation. – In: World Cinemas, Transnational Perspectives. Еds. 
Natasa Durovicova and Kathleen Newman. London: Routledge, 2010, p. 317

6  Jaffe, Ira. Hollywood Hybrids: Mixing Genres in Contemporary Films, Lanham MD: 
Rowman & Littlefield, 2008

7  Altman, Rick. Film/Genre, London, British Film Institute, 1999
8  Imagining Reality. Kevin MacDonald & Marc Cousins, Ed. London: Faber, 1996.
9  Høgel, Jakob. Hybrid=Mixing, Film magazine, Danish Film Institute, 9.11.2011, http://

www.dfi.dk/service/english/news-and-publications/film-magazine/artikler-fra-tidsskriftet-
film/73/hybrid---mixing.aspx/ 14.06.2012
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лежа доста сериозното разминаване, което съществува в романоезич-
ната и руско (славяно)-езичната кинотеория. Руската кинотеория, а впо-
следствие и филмовата теория на славянските народи, прави твърдо 
разграничение между видовете кино и жанровете в рамките на всеки 
от тези видове. Игралното, документалното, научно-популярното и ани-
мационното кино са видове. Докато жанровете се разбират като про-
изтичащи от традицията на литературата и театъра – драма, комедия, 
трагедия и т.н., или от развитието на самото кино – уестърн, черен филм 
и т.н. В англоезичната литература за кино всичко това се смесва почти 
в един и същи коктейл и много често може да се срещне определение 
като animation genre, а понятието „научно-популярно кино“ е непрево-
димо на английски. 

В този разнобой от понятия, ще се фокусирам върху анализа на хи-
бридността между видовете кино, без да поставям акцент върху спе-
цифичните жанрови смесвания (в рускоезичната традиция на поня-
тията). Акцентът е поставен не върху филми, в които има монтажно 
включени сегменти от друг вид кино (например документални кадри 
в игрален филм или анимационна илюстрация в научно-популярен), а 
върху филми, в които взаимното проникване на различните изразни 
средства и стилове е органично и неразделимо на сегменти. Анализът 
обхваща различните типове смесвания на отделните „породи“ – по-
кадровото създаване на образа (анимацията) и хронофотографското 
заснемане (в останалите видове кино). „Кръстосаното опрашване“ в 
случая създава интересни филмови хибриди, в които въздействията 
върху зрителя са насочени по многобройни канали.

Смесването на формите в киното е познато от самото му раждане. 
Според Жил Дельоз киното е хибридно по природа. Неговият синте-
тичен характер се проявява още в края на ХІХ век с първите опити да 
се създаде екранна фикция. Тя е свързана не само с „Полетия поливач“ 
на братя Люмиер или с практиката на Филм д’ар, но и с редица анима-
ционни опити, комбиниращи фотографския и рисувания образ. Цялата 
история на киното е пълна с примери за смесване на видовете, а през 
последните десетилетия хибридите между игрално, документално, на-
учно-популярно и анимационно кино бележат небивал разцвет. 
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По думите на Пол Уелс анимацията е най-гъвкавата творческа форма 
на ХХІ век. Тя прониква както в игралното, така и в документалното кино.

В днешно време дефинирането на анимационното кино става все 
по-проблемно. От десетилетия вече анимацията навлиза масирано в 
другите медии и създава смесени форми. Примерите могат да вклю-
чат употребата на компютърно-генерирани образи в игралното кино, 
използването на анимирани диаграми и персонажи от игри в компю-
търния софтуер, компютърна графика, анимация на традиционните 
серии карикатури в електронните издания на вестниците и т.н. Вто-
ричен резултат от този процес е фактът, че статусът на анимацията в 
медийния „речник“ става все по-малко и по-малко ясен. Става трудно 
да се отдели анимацията от останалите медийни форми, в които все 
по-дълбоко се вплита.

Това вплитане не е ново явление. То съществува отпреди появата 
на дигиталните медии. И ако традиционно анимационният вид кино 
се разглежда като част от общата теория на киното, то през послед-
ните години все повече изследователи обръщат фокуса. Австралий-
ският учен Алан Холоденко например предлага анимацията да не се 
счита за подвид на понятието филм, а обратното – твърди, че все-
ки филм е „анимиран“, тъй като хронофотографското кино анимира 
(„оживява“) статичните фотоси. „Анимацията – или по-точно анима-
тикът – постепенно стана най-завладяващият или по-скоро един-
ственият процес не само за съвременния филм, но и за съвременния 
свят.“10

През голяма част от ХХ век отделните области на анимацията и 
хронофотографското кино съхраняват своите способи на произ-
водство и своята специфична естетика, но последните десетилетия 
рязко променят този отделен статус. Лев Манович пише: „Филмите 
и анимацията през миналия век се създават по абсолютно различен 
начин и е сравнително лесно да се различи техният визуален език. 
Днес ситуацията е рязко изменена. Компютъризацията на всички 
сфери на производство (във видеото например) създава общ регис-

10  Cholodenko, Alan. (The) Death (of ) the Animator, or: The Felicity of Felix. In: Selected 
Writings from the Sidney International Festival Symposium 2010, Faculty of Design, 
Architecture and Building, University of Technology, Sidney, 2010, p. 13 
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тър от техники, които могат да бъдат използвани без разлика дали 
се създава телевизионен филм, филм за широкия екран, анимация, 
или музикално видео. Възможността да се смесват множество сло-
еве на изображението с различна степен на прозрачност, с едновре-
менното съществуване на статични и подвижни елементи в общо 
триизмерно виртуално пространство, а след това и за движение на 
виртуалната камера през това пространство, като се съхранява 
имитацията за размитост на подвижния обект и дълбочината, 
да се променя във времето всеки визуален параметър на кадъра – 
всичко това може да бъде приложено към всякакъв тип изображения, 
независимо дали са получени чрез оптическа снимка, нарисувани на 
ръка или са създадени чрез 3D софтуер.“11

Хибридната технология и естетика на производство днес става во-
деща в производството на аудиовизуалния продукт. Конвертирането 
на различни типове образи един в друг и смесването на репрезента-
тивни кодове – фотографски, рисувани, компютърно-генерирани и 
т.н. става все по-широко прилагано средство в аудиовизията. И това 
се отнася не само до такива касови рекордьори като „Матрицата“ на 
братя Уашовски (1999), „Странният случай с Бенджамин Бътън“ на 
Дейвид Финчър (2008) или „Аватар“ на Джеймс Камерън (2009). Вече 
дори малките кинематографии и нискобюджетните филми прибягват 
до различен тип дигитални ефекти и доскоро предизвикващият по-
чуда термин „low-budget FX“ (евтини специални ефекти) днес е широ-
ко разпространена практика. С това анимацията вече свободно се е 
настанила в полето на игралното кино.

В случая обаче ще огледам процеса на взаимното проникване от об-
ратната гледна точка – навлизането на стилови похвати, репрезентатив-
ни кодове и конвенции от игралното, документалното, научното, обра-
зователното и т.н. кино в полето на анимацията.

В настоящото изследване ще се съсредоточа върху характера на тези 
взаимодействия:

– Анимация и документ. Социално значимите теми. Проникване в 
психологията на индивида;

11  Manovich, Lev. Future Image. In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2006, 1:25, 
p. 25-26
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– Анимацията в търсене на материалността, фотографичната досто-
верност и силното психологическо въздействие на игралното кино;

– Игралното кино като преследвач на фантастичния потенциал на 
анимацията и „безсмъртието“ на метаморфозата.
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ДОКУМЕНТАЛИЗЪМ И АНИМАЦИЯ

„Всеки филм е документален“12

Бил Никълс

„Няма такова нещо като документален филм“13

Трин Мин-ха

Традиционно в кинотеорията е прието да се смята, че документалис-
тиката и анимацията стоят в двата противоположни полюса на израз-
ността в киното. През последното десетилетие обаче се забелязва по-
вишен интерес към така наречената „документална“ анимация. Филми 
като „Райън“ на Крис Ландрет (2004), „Персеполис“ на Венсан Пароно и 
Марджане Сатрапи (2007) или „Валс с Башир“ на Ари Фолман (2008), не 
само печелят престижни награди, но и оформят съществена тенденция 
в световното кино, като провокират и значима теоретична дискусия.

Документалното и анимационното кино боравят с на пръв поглед 
взаимно изключващи се кодове. Подходите в репрезентацията, в образ-
ното представяне на реалността в двата вида кино са противоположни. 

Документалното кино е онтологично, то прави своите обобщения 
чрез конкретния човек, чрез неговото съществуване и поведение, 
чрез абсолютно непосредственото му въздействие върху зрителя. 
Неговата „обективност“14 е заложена в самия автоматизъм на 
кинофотографската техника. Анимацията, точно обратното, създава 
своите типажи ръкотворно, непряко; разглобява и преподрежда 
различни житейски идентичности, за да създаде синтетичен образ 
от тях. 

Документалистиката показва жизнения факт, реалния човек или съ-
битие и има стремеж да се доближи максимално към действителността. 
Самата етимология на думата идва от „документ“, свидетелство. Това и 

12  Nichols, Bill. Introduction to Documentary, 2001, Bloomington: Indiana University 
Press

13  Min-ha, Trinh T. The Totalizing Quest of Meaning, In: Michael Renov (ed.), Theorizing 
Documentary, 1993, New York, Routledge

14  За обективността или субективността на документалното кино има много 
спорове, но външно-формалната обективност на образите обикновено не се подлага 
на съмнение от теоретиците.
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поражда определения като „кино-правда“, „жизнь врасплох“, „cinéma 
vérité“ и т.н. Документалното кино запечатва върху лентата и обработва 
формите на естествения живот, а именно тяхната уникалност и неповто-
римост, както и разпознаването на конкретната идентичност на дейст-
ващите лица стои в основата на зрителското доверие. „Фотографията е 
двойствена: от една страна тя изисква референт, но впоследствие самата 
фотография е свидетелство за съществуването на самия референт,“ – 
пише Джонатан Розенкранц.15 А това става съществена разлика между 
фотографията и живописта, тъй като последната може „да наподобява 
реалността, без да я е виждала“, според Ролан Барт.16

„Достоверност“, „факт“, „истина“, „реалност“ са най-често срещаните 
определения в анализите на документални филми. Това, разбира се, 
не изключва на практика авторската интерпретация на фактите – су-
бективността, която неизбежно съпътства създаването на всяко худо-
жествено произведение, дори дава възможност за преднамерена ма-
нипулация на фактите (явление, което не е непознато във филмовата 
практика). Независимо от субективните моменти обаче документал-
ното кино гради силата на въздействието си върху непосредственото 
снимане на живи и уникални в своята конкретност образи. Какво оба-
че е „реален факт“? Дали той сам по себе си не е зареден тайно с ани-
мационни парадокси, с гротеска, с излизащо далече извън пределите 
на фактологично-достоверното изображение. Барт не отделя фото-
графския образ от обекта. Той пише: „По природа Фотографията (…) 
притежава нещо тавтологично: една лула е винаги и безпрекословно 
лула.“ 17 Рисунката обаче може да бъде заредена с много повече въз-
можни прочити. Или както гласи надписът в една от прочутите карти-
ни на Магрит: „Това не е лула“.

Анимацията винаги се е намирала на „южния“ полюс, ако приемем 
документалистиката за „северен“. Материалът, с който работят ани-
маторите, е ръкотворен, обработен и предварително обобщен. Ри-
сунката, изрезката, живописното петно, графичният щрих, куклата (а 
понякога дори и само странните сенки на игления екран) са твърде 
далече от житейската конкретна уникалност. Тяхната сила е в точно 
обратния механизъм на художническото обобщение, на намирането 

15  Rozenkrantz, Jonathan. Colourful Claims: towards a theory of animated 
documentary. – Film International, May 6th , 2011, http://filmint.nu/?p=1809 , 25.12.2014

16  Барт, Ролан. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: Агата А, 2001, с. 
89-90

17  Пак там с. 11
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на типичните форми, най-чес-
то чрез тяхното иронично или 
гротескно преувеличение. Да 
не говорим за това, че в мно-
го случаи художниците се 
опитват да направят видимо 
дори и „това, което живее във 
въображението“ (по думите на 
Фил Денслоу18). Съвсем не е 
случайно, че изображенията в 
анимационното кино се опис-
ват с работния термин „типаж“, 
а не герой, характер, протаго-
нист и т.н. 

Визуалната природа на до-
кументалното кино се основа-
ва върху анализа, а на анима-
ционното – върху синтеза. В 
този смисъл „доверието“ към 
анимационното послание се 
гради не върху разпознаване-
то на истинността на образа, както е в документалното кино, а върху 
приемането на способността на автора да направи обобщение за цял 
клас типични явления. 

Появата на „документални анимации“ или „анимирани докумен-
тални филми“ би трябвало да е абсурд. Събирането в едно на про-
тивоположни конвенции създава странен хибрид, който може едно-
временно да разруши достоверността на документалната история 
или да не достигне силата на синтетичното обобщение. Джонатан 
Розенкранц пише: „Противоречивият концепт за документалната 
анимация повдига редица въпроси относно проблема за репрезен-
тацията на реалността. Ако въздействащата сила на истината в 
документализма е свързана с документа, който стои в основата му, 
то документалната анимация е значително отслабена от липса-
та на фундаменталната съставка на свидетелството, която тра-

18  Denslow, Phil. What is Animation and Who Needs to Know?. In: A Reader in Animation 
Studies (4th Society for Animation Studies Conference, CalArts, October 10, 1992.) Ed. 
Jayne Pilling, London: John Libbey & Co., 1997, p.4.

Фотография на лула и „Лулата“ на Магрит
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диционно се асоциира с документалния филм: фотографския суров 
материал.“ 19

Въпреки всичко обаче документалната анимация от последните го-
дини е една от най-значимите и коментирани тенденции в авторското 
кино. Историята на киното познава подобни опити и в по-ранното си 
развитие, но никога досега те не са образували толкова мощен поток, 
който вече поражда множество подражания. 

Множество киноисторици посочват, че първият анимационен филм, 
създаден върху документален материал, датира от 1918 г., когато Уин-
зър Маккей създава дванадесетминутния си филм „Гибелта на Лузита-
ния“ и визуализира потопяването на едноименния пътнически параход 
от немска подводница през Първата световна война. Това е по-скоро 
анимирана илюстрация на събитие, за което няма автентични филмови 
кадри. Въпреки това обаче в него има няколко момента, които са осо-
бено показателни за силата на тази комбинация между анимацията, до-
кумента и структурирането като фикция. Торпилирането на кораба от 
немската подводница е показано многократно, от няколко гледни точ-
ки – нещо, което не би било достъпно за документалното кино, дори и 
ако на мястото би имало снимачен екип. В този смисъл Маккей базира 
филма си върху истински реален случай, но го структурира като фик-
ция. Десетилетия по-късно Холивуд ще достигне до подобни визуални 
решения с многобройните си филми за подводници. 20 Самото пото-
пяване на „Лузитания“ е дълъг рисуван епизод, в който както рязкото 
наклоняване на палубата, така и скачането на пътниците от вирнатия 
нос в океана след години ще бъде аналогично интерпретирано в блок-
бастъра „Титаник“ на Джеймс Камерън (1997). Тези преки визуални ана-
логии всъщност показват още веднъж мъглявостта на самото понятие 
„документална анимация“. Защото всъщност дори и в най-прецизните и 
верни към реалността анимации става дума за авторска (фикционална) 
визуализация на достоверен материал.

Уинзър Маккей обаче, независимо от съзнателното композиционно 
решение, което отпраща към структурирането на кадрите по правила-
та на игралното кино, все пак поставя акцента върху документалната 
основа и достоверността. В този смисъл той включва и кадри, които 

19  Rozenkrantz, Jonathan. Colourful Claims: towards a theory of animated 
documentary. – In: Film International, May 6th , 2011, http://filmint.nu/?p=1809 , 
25.12.2014

20  Вж. например „На лов за Червения октомври“, реж. Джон Мактиърнън, 1990
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отпращат пряко 
към стилистиката 
на документално-
то кино. В случая 
това са фотоси на 
някои от по-из-
вестните амери-
канци, загинали 
при потопяване-
то на „Лузитания“ 
– Еберт Хъбард 
(философ и писа-
тел), Чарлс Клайн 
(драматург), Алф-
ред Вандербилт 
(милионер и 
спортист), Чарлс 
Фроман (театрален мениджър). Колажът от анимация и фотография е 
включен именно, за да предизвика усещането за достоверност. 

Филмът за времето си няма успех поради няколко причини. Първата 
е тази, че публиката (дори и през 1918 г.) е стъписана, тя очаква от ри-
суваното кино специфичното смешно развлечение, представено пре-
димно чрез преследвания на клоуни, котки, мишки и дечица, а филмът 
на Маккей драс-
тично нарушава 
традицията чрез 
предлагането на 
трагична реална 
история. Втората 
причина обаче се 
корени в самата 
структура на фил-
ма. Авторът ба-
лансира върху три 
кита, които обаче 
плуват в различни 
посоки – докумен-
талното, игрално-

„Гибелта на Лузитания“, реж. Уинзър Маккей, 1918

„Титаник“, реж. Джеймс Камерън, 1997
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то (фикцията) и анимационното начало. Достоверността е осигурена от 
предварителното познаване на събитието от Първата световна война, 
от фотографиите и от множеството журналистически публикации във 
вестниците и е „реставрирана“ по описанията на немногобройните оце-
лели. Автентичността обаче е частично подкопана от факта, че огромна-
та част от екранното време е реализирано чрез раздвижена рисунка. 
Фикционалният пласт от филма се реализира в композициите и мон-
тажните подходи. Това обаче е недостатъчно, за да осъществи емоцио-
нален контакт с публиката поради това, че не успява да я въвлече пси-
хологически – във филма почти няма персонажи, които да разпознаем, 
хората на борда са третирани като масовка в много общ и неразпозна-
ваем план. Драмата и съчувствието не се осъществяват (но не е било и 
планирано). Чисто анимационната интерпретация също е реализирана 
по-скоро в стилистиката на визуалните илюстрации на американската 
преса, отколкото е личен авторски стил. Един пионер на анимацията и 
доказан майстор като Маккей, който четири години преди „Лузитания“ 
създава за първи път в света анимация на психологическото поведение 
(character animation) в „Динозавърчето Гърти“, тук се фокусира предим-
но върху не особено интересното и и не твърде пластичното движение 
на кораба. И макар във филма да има множество ефекти – облаци, пу-
шеци, раздвижена вода и мехурчета в нея, торпеда, все пак липсата на 
фокус върху органичните човешки тела и тяхното анимационно „про-
следяване“ се отразява негативно върху цялостната структура. За вре-
мето си това е един много амбициозен анимационен проект. Уинзър 
Маккей прави повече от 25 000 рисунки за него, а анимацията все пак е 
по-интересната част в сравнение с директния патос на пропагандните 
надписи. Но публиката не остава убедена, че е разбрала драмата на за-
гиналите около две хиляди души. Филмът има печалба от 80 000 долара, 
което за времето си е значима сума, но на практика прави печалба от 
едва 3,20 долара на рисунка. 21 Ако от тази сума се извадят полагаемите 
се 50% за разпространителя и производствените разходи, печалбата се 
оказва доста малка. Независимо от този неуспех, филмът остава трай-
но в историята на анимационното кино с комбинацията от реалистичен 
графичен език, документална история и интерпретирането ѝ чрез нео-
бичайната медия на анимационното кино.22 

21  Hones Roe, Annabelle. Animating Documentary, dissertation, University of Southern 
California, 2009, p. 39

22  Филмът поражда и директни свои последователи. Например телевизионният 
филм от 2007 „Потъването на Лузитания: терор в морето“ (реж. Кристофър Спенсър) 
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Въпреки че е сочен за първата „документална анимация“,   „Гибелта
на Лузитания“ има своите предшественици. Още през 1899 г. един 
от пионерите на американското анимационно кино Джеймс Стюарт 
Блектън съвместно със своя съдружник Албърт Смит от известната в 
зората на седмото изкуство кинокомпания Vitagraph получават поръч-
ка да снимат в Куба документален материал от Испано-Американската 
война в Куба за седмичните кинопрегледи. За голямо тяхно съжаление, 
те не успяват да се качат на някой от корабите на американския флот и 
безславно се връщат в Ню Йорк. Там обаче очакванията на публиката, 
и най-вече на собствениците на кинотеатри, се оказват доста големи и 
двамата съдружници започват да обмислят как да им предоставят кадри 
от битка, която са пропуснали. По предложение на Блектън те намис-
лят да създадат свой собствен вариант на морската баталия. Той прави 
картонени изрезки от фотографии на американски и испански кораби, 
които се продават по вестникарските сергии в града, създава импрови-
зирани декори и в тънка ваничка налива около един инч вода, а с по-
мощта на тънък черен конец осигурява „маневрирането“ на корабите. 23 
За пълна „достоверност“ целият екип започва да пуши пури и цигари, а 
малки количества барут от кибритени клечки симулират „експлозиите“. 
Ниското качество на оптиката и техническите условия на прожекции-
те подпомагат реализацията на тази тотална фалшификация и „Битката 
при залива Сантяго“ има зашеметяващ успех като „documentary news-
reel“. Публиката възприема двуминутната нагласена и манипулирана 
битка за чиста монета. Ето така се мъти водата на чистите жанрови и 
видови определения още с раждането на киното. В този смисъл грани-
ците между фикция, анимация и документалистика са напълно размити 
и неясни. Ясно е само едно: че автентичността и „реалният факт“ остава 
единствено и само в съзнанието на филмовата (нищо неподозираща) 
аудитория. В този смисъл мисълта на Якоб Хьогел за това, че киното се 
ражда в състояние на пълна хибридност и едва впоследствие дефини-
раме едни или други негови качества като „документ“ или „фикция“ се 
потвърждава по доста очевиден начин. 

Забавното в случая е, че в ранната киноистория има и още един поч-
ти буквален аналог на „Битката при залива Сантяго“. Британският кине-
матографист Пърси Смит често включва анимирани карти във филми-
е определен и като „документален“, макар че е разигран изцяло с актьори и на 
практика е чиста фикция.

23  Solomon, Charles. Enchanting drawings. The History of Animation, N.Y., Wings books, 
1989, p. 12
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те си, за да илюстрира едно или друго военно действие. В „Битката за 
Дарданелите“ обаче използва обемна (stop-motion) анимация. Отново 
малки картонени изрезки, отново имитация на експлозиии…24

„Гибелта на Лузитания“ и посочените предходни примери обаче са 
показателни за цялата тенденция на разцъфтяващата днес „документална 
анимация“. Тук е необходимо едно уточнение. По-нататък в текста няма 
да употребявам понятието „хибрид“, ако става дума просто за вмъкване 
в даден документален филм на отделни микроепизоди, осъществени с 
анимационна техника. В този смисъл поредицата на Франк Капра „Защо 
воюваме“ не се разглежда като междувидов фибрид. Или изпълняваните 
от студията „Дисни“ военни поръчки по време на Втората световна война, 
които представляват предимно анимационни инструктажи, независимо 
че тази дисниевска продукция е толкова обемна, та през 1943 г. 94 % от 
производството на студията отива за изпълнение на поръчките от пра-
вителството и военните. 25 Хибридната документална анимация ще бъде 
разглеждана в своята цялост на филм, реализиран (изцяло или в голямата 
си част) с анимационни техники и имащ за основа реален документален 
материал. В случая е важно за се покаже как характеристиките на тези 
два различни вида кино взаимно си влияят, усилват въздействията си и в 
крайна сметка са операционно неразделими. Въпреки че в назоваването 
на този мощен поток анимационно-документални филми не се спомена-
ва за игрално кино, то понятието за него все пак имплицитно се включва 
в тази тенденция и идва да подчертае хибридното смесване на трите вида 
кино в едно, независимо от формулирането на термина като бинарна 
опозиция. Създадените в игралното кино жанрови и стилови стереотипи 
много често присъстват и в документалната анимация, но по силата на 
това, че самото анимационно кино е фикция (и то фикция с много по-от-
далечен от реалните форми на живота характер), ще се придържам към 
установената дефиниция от две части.

Любопитно е, че подобна нечистота в определенията съпътства 
филмовата теория в наше време по-явно от всякога. Пол Уорд напри-
мер пише, че: „Анимационните филми репрезентират и ре-интер-
претират събития от реалния свят, хора и места, като се фоку-
сират върху област, която е била пренебрегвана досега: процеса на 
представянето (performance) и как това се проявява в анимационно-

24  Hones Roe, Annabelle. Animating Documentary, dissertation, University of Southern 
California, 2009, p. 42

25  Hones Roe, Annabelle. Animating Documentary, dissertation, University of Southern 
California, 2009, p. 44
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документалните филми. Не само понятието „пърформънс“ в смисъла 
на „актьорска“ игра, но и ролята на аниматора, който представя 
специфични действия, за да интерпретира фактическия материал. 
Централният въпрос тук е как разбирането за „пърформънса“ и 
свързаното с него понятие „пърформативност“ помага да очертаем 
анимационно/ нефикционалното представяне. “ 26 Очевидно, че става 
дума за понятия, които по-често се отнасят за игралното кино. Но в слу-
чая Пол Уорд следва типологията на Бил Никълс 27 за документалното 
кино по отношение на възстановката. Този подход обаче не може да оп-
редели всички разновидности на документалната анимация и за това 
неговата формулировка само частично обхваща понятието. По-пло-
дотворна е систематизацията на Пол Уелс, който откроява четири до-
минантни области като: имитативен, субективен, фантастичен и пост-
модернистичен модел. 28 Според автора документалните анимации от 
имитативния модел „са директен отзвук на доминантните жанрови 
конвенции на фотографското документално кино“. В своето мнозин-
ство тези филми проявяват стремеж да образоват, да информират или 
да убеждават. Субективният модел, както и личи от назоваването, 
предизвиква и провокира понятията ни за обективност и създава на-
прежение между визуалната и текстовата страна на филма, като често 
комбинира хумористични анимационни репрезентации и „сериозен“ 
задкадров глас или пък интерпретира по-широки социални пробле-
ми чрез индивидуалното авторово себеизразяване. Фантастичният 
модел, според Уелс, още по-радикално поставя на изпитание устано-
вените конвенции на документалната репрезентация като представя 
реалността през призмата на сюрреалистичната анимация, която не 
носи никаква (или почти никаква) прилика с реалния физически свят 
или с предходни и познати стилове. Постмодерните интерпретации в 
документалната анимация следват общите черти на постмодернизма, 
давайки приоритет на пастиша, опонирайки срещу авторитетите и по-
ставяйки под съмнение самото съществуване на „реалността“, която е 
фрагментарна и непоследователна. 29

26  Ward, Paul. Animating with Facts: The Performative Process of Documentary Anima-
tion in the Ten Mark, Animation: An Interdisciplinary Journal , Sept. 2011

27  Nichols, Bill. Blurred Boundaries,  Bloomington Indiana University Press, 1994
28  Wells, Paul. The Beautiful Village and the True Village: A Consideration of Animation 

and the Documentary Aesthetic, In: Art and Animation, London: Academy Group/ John 
Wiley, 1997,  p. 40-45

29  Ibid, p. 44-45
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Целта на този текст обаче е не да прави типология или системати-
зация в рамките на документалната анимация, а да се фокусира върху 
проблемите на репрезентацията и на някои специфични тематични 
зони, недостъпни (до появата на пълноценни хибриди) нито за анима-
ционното, нито за документалното кино.

Имитация на действителността. 
Анимацията като възстановка.

Интересен е фактът, че опитите да се възкреси едно събитие или да 
се маскира истинската самоличност на филмовия персонаж чрез ри-
сунка или кукла като цяло идват по-често от страна на аниматорите, а 
не на документалистите. При липсата на заснет автентичен материал от 
дадено събитие, авторите на документални филми най-често прибягват 
до инсценировка, в която актьори четат дневници, откъси от съдебни 
процеси и т.н. Тази конвенция е традиционна за документалното кино и 
е едновременно по-близка до природата му, защото е основана върху 
кинофотографски образ, който е аналогичен с фактурността на налич-
ния документален материал. А е и по-евтин начин да се допълни карти-
ната отколкото е покадровото създаване на анимационен епизод.

От своя страна художниците в анимационното кино по-често по-
сягат към сюжети, взети от действителността, изграждайки мостове 
между свободните си визуални интерпретации и реалността, очевид-
но привлечени от една страна от значимостта на конкретното, а от 
друга – от материалността и мащабността на физическата реалност (в 
случаите, когато прибягват до фотографски техники). Необикновеното 
внимание и отношение на авторите към естетическите детайли също е 
продиктувано от опита им в анимационното кино. В подкрепа на тази 
теза може да бъде приложен списъкът на Гай Глоувър, който излага пет 
причини, поради които един аниматор е добър документалист: „Това, 
което аниматорът научава за филма, го научава веднага и бързо:

1. Че филмът се състои от 24 кадъра в секунда и тези кадри могат 
да бъдат нарисувани и оцветени. Когато аниматорът се сблъска с 
хронофотографското кино и със заснети кадри за монтиране, той 
започва да ги наблюдава сякаш ги е нарисувал лично...особено  онези,
които водят към или излизат от мястото, където два кадъра се 
свързват, монтажния преход. Той наблюдава отделните квадратчета 
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с такъв интерес и внимание, както не-аниматорът наблюдава целия 
кадър.

2. От опита си в правенето на анимация, той знае всичко за синте-
зираното кинематографично движение и оттам всичко за относи-
телните скорости, ритми и това как камерата променя движещия се 
обект, който заснема.

3. Как работи композиционното акцентиране при движение в кадъ-
ра и взаимовръзката между елементите на предния, задния и средния 
план при движение.

4. Той бързо се научава да сбива, колкото се може повече съдържание-
то на материала, за да се побере в определени рамки и не забравя да го 
прави дори в такива ситуации, в които не се налага.

5. Той е обсебен от мисълта за „изкусността“ и знае по-добре от 
всеки, че в документалното кино той борави с най-несигурната сте-
пен на изкусност – умението да вдъхне живот като при Благовеще-
ние.“ 30

Всички тези особености на работата в анимационното кино оказват 
влияние и върху резултата в съвременното състояние на документалната 
анимация. Същевременно обаче първите опити, които пораждат появата 
на самото понятие, парадоксално водят не до сгъстяване и сбиване на 
действието, а до стремежа да се постигне „реално време“ и убедително 
въздействие в рамките на анимационния образ. Акцентът се поставя 
предимно върху постигането на илюзията за „документалност“, като 
само средствата на репрезентация остават анимационни.

В това отношение поредицата пластилинови филми на англий-
ското студио „Аардман“ създават интересна традиция. Питър Лорд 
в „Късно издание“ (1983) или „Подготовка“ (1989) например аними-
ра пластилинови „дубльори“ на реални прототипи. В първия случай 
филмът „проследява“ редица персонажи в една редакция, която под-
готвя поредния брой на вестника си, а във втория – осъден, на когото 
престои да излезе от затвора. Някои автори наричат подобен подход 
в анимационното кино „хиперреализъм“. Той е основан върху стре-
межа да се постигне ефектът на „истинността“ и често се свързва с 
практиката на Дисни. Питър Лорд обаче опитва да достигне по-да-
лече – да комбинира покадрово създадения образ с „документал-
ния ефект“. Филмите му са изградени върху реална („подслушана“) 

30  Цит. по: Strom, Gunnar. The Animated Documentary. – In: Animated Journal , 
Volume 11, 2003, p. 56
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фонограма. В анимацията обаче подобен „ефект на истинността“ не 
се постига лесно. Режисьорът се фокусира върху мимиката и жесто-
вете на пластилиновите кукли. Фините детайли, „случайните“ жес-
тове, които приемаме за естествени в документалното и игралното 
кино, „спонтанните“ трепвания и примигване или просто кацнала-
та на стената муха в случая действително създават необикновено 
пълна илюзия за реалност. Дейвид Спрокстън, който работи заед-
но с Лорд върху цялата серия филми Conversation Pieces, споделя: 
„Има твърде много детайли в човешкото движение, необходими на 
тялото, за да се държи то изправено, да запази баланса си или да 
извършва специфични действия.“ 31 В случая Питър Лорд успява да 
имитира чрез пластилиновите си кукли това „естествено“, изпълнено 
с подробности и микрожестове човешко поведение и да създаде 
атмосфера на „автентичност“, „реалност“ и „достоверност“. 

Всичко това обаче влиза в рязко противоречие с видимата 
фактурност на персонажите, които определено са сътворени от 
човешка ръка (не-родени) и именно от този антагонизъм произтича 
интересният ефект на странното естетическо удоволствие, което 
раждат тези филми. Същественото тук е това, че Лорд конструира 
едно миметично заместване на живия човек с негово въображаемо 
анимационно тяло. Реалната фонограма, записана в „документален 
маниер“ – понякога без знанието на участниците, а понякога – като 
телевизионно интервю, очевидно трябва да подсили въздействието. 
Разбира се, тук веднага възниква въпросът защо е необходимо да се 
впряга такова огромно усилие да се създаде анимационен филм, ко-
гато би било достатъчно просто да се заснеме живия човек – по-ев-
тино, по-бързо и „по-реално“. Оказва се обаче, че дори и в тези ани-
мационни копия на реалността се съдържа известна привлекателност 
за зрителите. Във връзка с „документалната“ насока в анимационното 
кино английският теоретик Пол Уелс пише: „Анимацията приковава 
вниманието на зрителите към значителните, но понякога остана-
ли незабелязани аспекти на героя и още веднъж демонстрира своята 
значимост като различна медия.“32 

Студиото „Аардман“ продължава с експериментите си в тази по-
сока. Ник Парк в наградения с „Оскар“ „Creature comforts“ 1989 има 

31  Цит. по Hones Roe, Annabelle. Animating Documentary, dissertation, University of 
Southern California, 2009, p. 164

32  Wells, Paul. Understanding Animation. London and New York: Routledge, 1998, 
p. 28.
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различен подход към до-
кументалния материал. 
Филмът е създаден въз 
основа на документални 
интервюта на обикно-
вени хора – имигранти, 
чуждестранни студенти, 
пенсионери. Някои от тях 
са доволни от битието си, 
други се оплакват от ло-
шите условия на живот, 
а трети не понасят от-
вратителното английско 
време и дъжд. В случая 
заместването определе-
но е немиметично, но 
ефектът на някакъв пласт 
от достоверността остава. Думите на интервюираните са произнесе-
ни от различни екзотични животни от зоопарка и в това се съдър-
жа значителна доза комичен ефект. Самият Ник Парк споделя: „Този 
път вместо да подслушваме хората, ги интервюирахме. Тъй като се 
бях насочил към темата за зоопарка, се опитах за задавам такива 
въпроси, чиито отговори биха могли да бъдат казани и от животни. 
Намерих един бразилски студент в Бристол (…), който каза 
зашеметяващо количество неща, които пасваха идеално. Когато го 
запитах за храната в общежитието той каза:  „тя изглежда повече 
като кучешка храна, отколкото като храна за диви животни.“ 33 

Майсторството на Ник Парк в случая се базира не върху създаването 
на „дубъл“ на човешките движения (тъй като персонажите му са напри-
мер лъвове, полярни мечки, хипопотами, костенурки, кокошки, горили 
и т.н.), а в необикновената сила на изграждането на тяхното поведение. 
Техните жестове и маниери са разпознаваемо човешки, от трополенето с 
пръсти на констенурката до многозначителната фройдистка обърканост 
на много от персонажите в стил Уди Алън. 

Спирам се върху филмите на „Аардман“ студио поради факта, че 
през следващите десетилетия в документалната анимация много от 

33  Lord, Peter & Brian Sibley. Cracking Animation, London: Thames & Hudson, 1999, p. 
168

Кадри от „Creature comforts“, реж. Ник Парк, 
1989
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характеристиките в този подход на подмененото тяло и автентичния 
глас ще стане широко използван. В много от случаите (особено когато 
става дума за претърпяно насилие или за друга „чувствителна тема“) 
участниците често не желаят да покажат пред камера собственото си 
лице. Британското студио създава един плодотворен модел, в който 
автентичното свидетелство от задкадровия текст е съпроводено от 
липсващото тяло на реалния човек и от заместването му с анимационна 
(„фалшива“) репрезентация. Тази репрезентация може да бъде повече 
или по-малко имитативна, субективна, фантастична или постмодерна 
(според класификацията на Пол Уелс), но във всички случаи хибридна-
та смес от анимация и документ се обърква като в шейкър и отделните 
съставки на визуално-словесния коктейл повече не могат да бъдат от-
делени една от друга. Очевидният парадокс на тази хетерогенна амал-
гама, се състои в пределната достоверност на „свидетелските показа-
ния“ и липсата на директна, пряка връзка на визуалната репрезентация 
с действителността.

Тук е важно да се подчертае, че свидетелството винаги е персонално. То 
е изказано от първо лице, изразява преживян личен опит и съдържа ис-
тината за персонажа, такава, каквато е тя за самия него (освен, разбира се, 
в случаите, когато става дума за mocumentary). Да свидетелстваш за нещо 
в съзнанието ни обикновено означава да говориш истината – не случай-
но свидетелски показания се зачитат и в съда. Свидетелството е маркер за 
достоверност тогава, когато нямаме основание да подозираме говорещия 
в лъжа. „Един от основните въпроси на епистемиологията на свидетел-
ството е как успешно придобиваме обоснована вяра или знание въз основа 
на това, което други хора ни казват.“34 Според авторите Дженифър Лаки и 
Ърнест Соса инстинктивното доверие в думите на другия се основава вър-
ху здравия разум. И ако говорещият не е ментално болен и думите му са 
логични, нямаме причина да не му вярваме. Тази особеност на възприема-
нето е много съществена за анимационно-документалния хибрид и имен-
но тя създава доверие към цялостното произведение, независимо от това 
дали визуално то е фантазно, абстрактно или дори основано върху произ-
волни асоциации. Това е „функция по подразбиране“ и зрителят „вярва на 
тези, които говорят пред камерата, освен ако не се появи причина да не 
го прави.“ 35 Разбира се, в самото документално кино съществува пролука 

34  Lackey, Jenifer and Ernest Sosa. The Epistemology of Testimony, Oxford: Clarendon 
Press, 2006, p. 2

35  Nichols, Bill. Getting to Know You: Knowledge, Power and the Body, in Renov, M, 
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между реалността и свидетелството36, но първоначалният автоматизъм на 
възприемането е именно такъв. В своята студия „Опознаването: знанието, 
силата и тялото“ теоретикът на документалното кино Бил Никълс твърди, 
че научаваме точно толкова от езика на тялото, колкото и от думите на ге-
роите в документалния филм. 37 Това е и едно от сериозните предизвика-
телства пред анимационно-документалния хибрид. Липсата на автентич-
ното „говорещо лице и тяло“ не ни дава пряко основание да се усъмним в 
думите. Заместването на реалния човек с конструирания от аниматора 
персонаж не дава възможност да потърсим издайнически противоре-
чия между думи и поведение, а в зрителската перцепция като че ли в 
повечето случаи се реализира автоматизмът на доверието. За зрителя 
става по-важно не това, което се е случило, а това, което той мисли, че се 
е случило. А липсата на реално тяло и подмяната му с виртуално пови-
шава възможността за произвол в представянето на дадена тема. От ис-
торията на „чистото“ документално кино“ познаваме множество случаи 
на манипулации на реалните факти, предизвикани от различни причи-
ни – идеологически, културни, субективно-личностни. Документалната 
анимация дава още по-широк простор за такива изкривявания, но съ-
щевременно успява да остане в полето на зрителското доверие. 

Един от най-успешните филми, които апелират към достоверността е 
пълнометражният „Десетимата от Чикаго“ на Брет Морген (2007). Филмът 
реконструира съдебния процес срещу няколко активисти на антивоен-
ното движение, обвинени за нахлуването им на националния конгрес на 
Демократическата партия в Чикаго по време на събитията през 1968 г. По 
време на процеса в съдебната зала не са били допуснати камери и поведе-
нието на подсъдимите Аби Хофман, Боби Сийл, Джери Рубин и т.н., както 
и на техните адвокати и на съдиите, е основано върху извадка от хиляди 
страници съдебни протоколи и върху тяхната анимационна въстановка.

Филмът включва в себе си и голямо количество архивен документален 
материал от събитията, които съпътстват процеса, и които са били широко 
отразявани от телевизиите – масови безредици, интервюта и т.н. Този широк 
фон на отразяваните събития придава висока степен на достоверност 
и на анимационните епизоди, които са реализирани с техниката 
Theorizing Documentary, NY and London: Routledge, 2003, 174-226

36  Jordan, Randolph. The Gap: Documentary Truth between Reality and Perception. – 
In: Off Screen, The Experience of Cinema. Volume 7, Issue 1, January 2003, http://www.
horschamp.qc.ca/new_offscreen/documentary_truth.html / 20.06. 2013

37  Nichols, Bill. Getting to Know You: Knowledge, Power and the Body, in Renov, M, 
Theorizing Documentary, NY and London: Routledge, 2003, 174-226
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„моушън кепчър“, за да постигнат 
висока степен на убедителност. 
Комбинацията на кадри на един 
и същи човек – фотографски и 
анимирани (във и извън съдебната 
зала) – позволява своеобразното 
„сливане“ на екранния образ в 
единна цялост. „Двуплановото“ 
тяло обаче остава неразчленимо 
в зрителската перцепция и въз-
приемано единствено като реално, 
въпреки търсения „комиксов“ ефект 
от анимацията. Тук обаче искам 
да отбележа една съществена 
особеност. Репликите в съда са 
озвучени не от самите реални лица, 
а от актьори – Ханк Азария, Дилън 
Бейкър, Ник Нолти, Рой Шайдър 
и др. В повечето документални 
анимации се разчита на реалния 
задкадров глас на истинска 
личност, която се изповядва, ако 
не пред камерата, то поне пред 

микрофона. В „Десетимата от Чикаго“ гласовете не са автентични, защото са 

Сравнение между документални и рисувани кадри в „Десетимата от Чикаго“, 
реж. Брет Морген

Плакатът на „Десетимата от Чикаго“, 
реж. Брет Морген (2007)
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изминали почти четиридесет години от събитията, но това не пречи да ги 
възприемаме като такива. Актьорите говорят от първо лице, Азария 
например доста точно имитира изявения бостънски акцент на Аби 
Хофман. Осъществява се нещо като „звукова мимикрия“ 38, която става 
възможна след като Брет Морген успява да открие някакви аудиоза-
писи от процеса. Точно тук възниква въпросът защо не са използвани 
и автентичните записи, а все пак озвучаването почти изцяло е повере-
но на актьори. (Единственият истински глас е този на адвоката Ленард 
Уайнглас, който се съгласява да озвучи „ролята си“.) Въпреки че фил-
мът претендира да е документален (така излиза и във филморазпрос-
транителските мрежи), в него се виждат твърде много от похватите и 
изразните средства както на анимацията, така и на игралното кино. 
Има едно постоянно прехвърляне между основана върху документи 
фикция и архивен материал, което обаче въздейства предимно по по-
сока на достоверността. Филмът претендира да бъде искрена рекон-
струкция на събитията. На практика обаче в него има твърде много 
конструкция, дори в епизодите от съдебната зала. Те, както споменах, 
са възстановени по съдебните протоколи. Това, което липсва в тях 
обаче, е поведението на всеки един от участниците – „езикът на тяло-
то“, мимиката, гладкостта на говоренето или запъването, интонацион-
ното измерение на речта… Тук именно е ролята на анимацията, която 
демонстрира „автентичност“, но на практика създава спектакъл. Става 
дума за постигането на приликата, но дали става дума за постигането 
на истината? Оттук нататък има само една крачка до фабрикуването 
на несъществуващи документални свидетелства със средствата на 
анимацията и убедителен задкадров глас. Разликата обаче не може да 
бъде направена поради липсата на „реалното тяло“.

Биография в картини

Един от най-популярните поджанрове в документалната анима-
ция е биографичният филм. В случая като че ли той е и най-безпро-
блемният. Самата документалистика често изпитва трудности да 
визуализира биографиите на известни личности, особено ако те са 
по-отдалечени във времето и за тях липсват фотографски или фил-
мови материали. Тогава естествено на помощ идват актьорските въз-

38 Hones Roe, Annabelle. Animating Documentary, dissertation, University of 
Southern California, 2009, p. 134
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становки, показването на архиви, рисунките, анимацията… В този 
смисъл анимацията нерядко е била помощно средство на докумен-
талистиката при представянето на събития и личности, за които няма 
документално-достоверна фиксация. Чрез нея незаснетата лента от 
миналото се проявява в друга лаборатория. Анимацията извлича от 
неясните замъглени литературни сенки образ, който вдъхва живот 
на реалната личност, дава ѝ походка, жест, „кожа“, поглед… В рамките 
на документалното кино всичко това, колажно преплетено, се въз-
приема без проблем.

През последните години обаче акцентът в самоопределянето на 
„жанра“ от самите автори започна да се измества. Филми, които по-ра-

но бяха разпрос-
транявани като до-
кументални, сега с 
пълна сила ползват 
придобилата модна 
инерция думичка 
„документална ани-
мация“. В много от 
случаите обаче не 
може да се направи 
ясно разграничение 
за преобладаващо-
то послание – доку-
ментално или анима-
ционно. То по-скоро 
върви по линията на 
името на режисьора 
и неговата профе-
сионална квалифи-
кация.

Един от най-яр-
ките примери в това 
отношение е филмът 
на майстора-анима-
тор Андрей Хржа-
новски „Котарак и 
половина. Етюди по 

„Котарак и половина. Етюди по мотиви от 
произведенията на Йосиф Бродски“, реж. Андрей 

Хржановски, 2002
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мотиви от произведенията на Йосиф Бродски“ (2002). Всъщност филмът, 
въпреки доста усуканото си заглавие и професионалната принадлеж-
ност на автора си, може по-скоро да се определи като документален. Но 
на редица фестивали той е представян именно като документална ани-
мация. В него са представени както биографията, така и творчест-
вото на големия руски поет и преводач Бродски – младостта му в 
Ленинград, поезията, дисидентството, изгнанието, но и автобиогра-
фичните му спомени за младостта, за увлечението по „Тарзан“ или 
ироничния коментар към „Октомври“ на Айзенщайн. Документални 
кадри, фотографии, рисунки (на самия Бродски и на Хржановски) и 
смесица от всичко това в един и същи кадър – това е амалгамата на 
своеобразния филмов език, подкрепена от задкадров глас по тексто-
ве на Бродски. Анимираният „котарак и половина“ споява всичката 
тази многотия в единен образ. Въпреки доста фриволните отклоне-
ния от чистата достоверност, все пак филмът на Андрей Хржановски 
е документален по дух, по вярност към личността и към времето. 39

Биографичният жанр в областта на анимационното кино поражда и 
редица мащабни проекти, посветени на известни личности. Поредицата 
„Приказки на старото пиано“ (копродукция между московската студия 
М.И.Р. и Белорусия) е посветена на големи композитори на класическа 
музика. Интересното в случая е това, че всеки отделен филм от 
серията е самостоятелен в сюжетния си подход и в решаването на 
собствената си визуална стратегия. Първата пилотна серия „Бетовен“, 

39  Интересно е да се отбележи, че Андрей Хржановски има предходен опит 
в анимацията с интерпретиране на творчеството и биографията на поет. Това 
е трилогията от анимационни филми по поезията на Пушкин – „Я к вам лечу 
воспоминанием“ (1977), „И с вами снова я“ (1980), „Осень“ (1982). В случая обаче 
става дума за чисто анимационни произведения, а документалното (нефотографско) 
начало се реализира в звученето на самите стихове, в анимирането на рисунките 
на Пушкин и в раздвижването на неговите ръкописни текстове. През 2009 
Хржановски се връща отново към проекта си за Йосиф Бродски и създава един 
още по-отчетлив хибрид – игрално-документално-анимационния „Стая и половина 
или сантиментално пътешествие към родината“ с дължина 124 минути. В този филм 
обаче чувството за мяра е загубено и въображаемият финал с връщането на Бродски 
при семейството му в Петербург, което не се случва в реалната биография на поета, 
всъщност обърква възприятието на зрителя. В случая обаче е по-важно да се 
отбележи, че документалните кадри и анимацията, съчетани с разгърнати актьорско-
постановъчни епизоди започват да звучат бутафорно и фалшиво. Приглушеното 
актьорско присъствие (предимно в гръб и профил)  в по-ранния филм „Котарак и 
половина“ не нарушава документално-достоверния тон , но в „Стая и половина“ това 
вече не е така.
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реж. Владимир Петкевич (2007) като че ли следва известна инерция на 
образователния филм с обективно-популяризаторски текст, който да 
бъде купен от училища и читалища с образователна цел. Следващите 
серии обаче напускат този поръчково-комерсиален модел и се впускат 
в индивидуални авторски интерпретации, които в отделни случаи 
бележат постижения в биографичната авторска анимация. „Роберт 
Шуман (писма)“ на Елена Петкевич (2009) е импресия без текст, 
реализирана като свободна асоциация върху музиката на композитора. 
„Джоакино Росини. Записки на един гурман“, реж. Оксана Черкасо-
ва (2011) е иронична история, въплътена в изрезкова анимация. „Мо-
царт“ на М. Спорн (2009), „И.С.Бах“ на Елена Петкевич (2011), „Антонио 
Вивалди“ на Оксана Черкасова (2007) варират от субективно-личните 
интерпретации до обективното представяне на известни биографич-
ни детайли за музиканта, но винаги представени чрез традиционно 
силната за руската школа артистична рисунка. „Сергей Прокофиев. 

Айзенщайн и Прокофиев в „Сергей Прокофиев. Четвъртият портокал“, реж. 
Юлия Титова (2010)
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Четвъртият портокал“ на реж. Юлия Титова (2010) стриктно се при-
държа към структурата на документалното кино, а текстът е базиран 
върху дневниците на композитора. Същевременно изключително 
високото качество на изображението придава чисто анимационна 
интензивност на биографичния филм, а някои образни похвати, като 
превръщането на сянката на Луначарски в демон, освен че стават израз 
на авторско отношение, придвижват наратива напред с бързината не на 
документалното, а на анимационното кино. Документално-социалната 
основа на филма обаче извира напред в тази серия от поредицата. „Ум-
рях в един и същи ден със Сталин“ е първата задкадрова реплика, която 
категорично поставя биографията на един композитор в историко-
социално-политическия контекст на времето. И именно този филм от 
серията, въпреки множеството свободни асоциативни епизоди, може 
да бъде наречен реално документален биографичен филм, реализиран 
изцяло с анимационни средства.

В световната практика анимационните биографични своеволия на до-
кументалната анимация имат свои крайности. Те варират от опитите да 
възкресят Мерилин Монро или Хъмфри Богарт от небитието чрез рисун-
ка до почти чистата обработка на фотоси с минимална анимация, което 
на практика малко се отличава от „чистото“ документално кино.

Анимацията като параван

Режисьорите в документалното кино много често изпитват особени 
трудности, когато трябва да убедят бъдещите си филмови герои да заста-
нат пред камерата. Особено, ако става дума за тема, която е притеснителна, 
свързана със секс, насилие, недостойно поведение и т.н. В природата на чо-
века е да брани личния си живот. В случая е любопитен фактът, че много от 
хората биха споделили съкровени истини за себе си пред микрофон, но не 
и пред камера. По този начин вероятно имат усещането, че запазват до го-
ляма степен анонимността си. В този смисъл подмяната на реалното тяло с 
анимационно е идеалният случай, който запазва усещането на документал-
ния герой, че се е „скрил“ зад паравана на рисунката (куклата, изрезката…). 
Може дори да се каже, че документалната анимация има и свои плюсове 
– способства за по-лесното освобождаване на речта и за преодоляване на 
притеснението. Там, където документалистите се опитват да постигнат ви-
сока степен на интимност и откровеност на разговора, използвайки скрити 
камери и всевъзможни други трикове, аниматорите просто записват звука 
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(възможно дори също със скрит микрофон) и създават собствена визуална 
представа за човека, в която може да липсва и най-бегла прилика с него.

Любопитен в това отношение е филмът на Йонас Одел „Никога като 
първия път“ (2006). В него са включени четири интервюта на хора, които 
споделят първия си сексуален опит. Надписите към филма гласят, че те 
са записани между август и октомври 2002 г. Зрителят няма основание 
да не вярва, поради „инстинкта за доверие“ към свидетелството. Съще-
временно обаче обективно липсва и основание за това доверие. Чети-
римата интервюирани са анонимни и маркирани само с цифрите от 1 
до 4. Може да съществуват в реалността, но може и да не съществуват. 
Същевременно филмът е забавен както сюжетно (чрез абсолютно раз-
личните емоции, които изпитват персонажите), така и визуално. Всички 
отделни части са решени в различен графичен стил. 

Анимационната подмяна на реалните личности може да приема 
най-разнообразни форми. Виртуалният човек дори може да бъде заснет 
с обикновена камера и впоследствие образът му да бъде анимационно 
трансформиран. Проблемът за виртуалното тяло се интерпретира от 

Различните стилове в „Никога като първия път“ (2006), реж. Йонас Одел
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различни режисьори в много посоки – от трансформирането на реал-
ния фотографичен образ до метафоричното изграждане чрез тялото на 
вътрешния психически образ на персонажа.

Филмът „Z32“ на Ави Мограби (2008, Израел, Франция) комбинира 
документални кадри и анимация. Изграден е върху свидетелствата на 
бивши елитни войници, участвали в поредица наказателни акции към 
палестински полицаи в ивицата Газа. „Няколко години по-късно тези 
войници споделят преживяното, осмисляйки го от друга гледна точ-
ка – като военно престъпление и като резултат поемат отговор-
ност за действията си и търсят опрощение от близките си като 
част от процеса на връщане в цивилния живот и ценности.“40 Очевид-
но е, че спомените за убийства, в които си взимал участие, са особено 
травмиращи и едва ли бившите командоси биха разказвали историите 
си така откровено, ако истинските им лица бяха показани на екрана. 
Интересното в случая е, че те все пак са заснети, но лицата им са засен-
чени от постоянно променящи се визуални маски, много различни от 
обичайното замъгляване на образите в телевизионните предавания, 
които целят да запазят анонимността на свидетеля. В този случай вир-
туалните лица създават особен тип обобщение – тези хора са конкрет-
ни, но едновременно с това биха могли да бъдат и всеки – съсед, прия-
тел, роднина... Мограби очевидно е поставен пред дилемата да извади 
наяве този материал или да се съобрази с желанието на войниците за 
анонимност с риск да стане съучастник във военни престъпления. 

Виртуалните лица във филма в повечето интервюта са като изтрити с 
гума. Особено експресивно въздейства един от епизодите, в който вой-
ник и неговата приятелка са по пижами, а лицата им са покрити с бели 
маски, в чиито прорези се виждат само истинските им очи и усти. Мограби 
запазва присъствието на очите и устата като най-характеризиращи чове-
ка детайли с цел да подсили автентичността и да запази връзката с реал-
ните личности. Интимността на облеклото влиза в рязък контраст с теат-
ралността на маската, докато двойката се опитва да осмисли такива неща 
като: война, омраза, страх, смърт… И всичко това – без лицево изражение, 
покрито под статичната маска. Това определено създава усещане за нещо 
неестествено и работи в посока към нарушаването на зрителската иден-
тификация, което е била и целта на режисьора. В края на филма се поя-
вява последният от бившите войници и зрителят леко се стряска, защото 

40  Ehrlich, Nea. Animated Documentaries as Masking. – Animation Studies Online Jour-
nal, Vol. 6, December, 22, 2011, http://journal.animationstudies.org/category/volume-6/
nea-ehrlich-animated-documentaries-as-masking/ , 14.06.2013
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лицето е открито и разпознаваемо. В контекста на филма става ясно, че 
самите войници се страхуват както от наказателно преследване, така и от 
отмъщение. Като дори не знаят дали това отмъщение ще дойде от „чужди-
те“ или от своите, тъй като това е тема-табу в Израел. Едва когато младият 
мъж поставя ръка пред лицето си, се вижда, че това е хиперреалистичен 
компютърен модел. Така анимационният параван в този документален 
филм остава докрай плътно придърпан пред зрителя, но същевремен-
но въздейства като истинен и достоверен документ, разкриващ особено 
чувствителна за обществото тема. Но маскирането само по себе си като 
цялостен визуален подход подсказва за съществуването и на други тайни. 
Алтернативността на лицето и дигиталната намеса в реално заснетите кад-
ри въплъщават усещането за несигурност на нашата епоха, за противо-
речивост или неопределеност на това, което наричаме реалност.

За разлика от „Z32“ на Ави Мограби с неговата двойствена морална 
позиция, повечето от документалните анимации, които крият лицата на 
героите си зад анимационен типаж, са свързани с особено травматични 
истории, чиито жертви не искат да покажат истинската си личност пуб-

„Z32“, реж. Ави Мограби (2008)
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лично. Документалистите действително дължат етично отношение на 
хората, споделили пред камерата за ужасяващи събития. В случая ани-
мацията има сериозно предимство пред чистото документалното кино 
– тя с лекота преодолява етическите проблеми, които често слагат прът 
в колелата на документалистиката. Реалното е реално, но и не съвсем, 
репрезентирано е чрез условна форма, която не травмира живия човек. 
„Парче порцелан за татко“ (1988) на Карън Уотсън например представя 
реалната история за насилие върху дете, инцест с бащата, представена 
чрез образа на момичето като вазичка с пресъхнало хилаво цветенце, 
майката с грозд вместо глава и дървена лъжица за ръка и бащата с уста, 
оформена от две бръснарски ножчета.

Много от филмите за жертви на изнасилвания прибягват към анима-
ционното „маскиране“. Появява се дори цяла поредица кратки анимацион-
ни филми на Шийла Софиън „Оцелели от тайната ярост“ за домашното на-
силие, в която авторката с емпатия към пострадалите се опитва да огледа 
проблема от различни гледни точки, използвайки артистична рисунка. А 
във „Всичко беше живот“ на Ели Ланд, 2008, Великобритания дори става 
дума за традиционното генитално осакатяване на жени в Африка. 

Семейните взаимоотношения стоят в основата и на копродукцията 
„Баща“ на режисьора Иван Богданов (2012). Филмът е много интересен пог-
лед към сложните и конфликтни отношения баща-дете, реализиран от пе-
тима аниматори от няколко страни в пет различни стила. Автори на отдел-
ните части са Аспарух Петров и Росица Ралева от България, Дмитрий Ягодин 
от Русия, Мориц Майерхофер от Германия и Велько Попович от Хърватска. 
Творбата е дълбока психоаналитична история (истории), базирана върху 
документални интер-
вюта, взети от реални 
деца. Тази комбина-
ция между докумен-
тално-достоверното 
и присъщото на ани-
мационното     кино 
фантастично прео-
бразяване       вписва 
филма на Иван Богда-
нов в най-актуалните 
тенденции в светов-
ната анимация. Бол- „Баща“, реж. Иван Богданов, 2012
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ката от пренебрегва-
нето, изоставянето, 
агресията, страхът 
– това са само някои 
от мотивите във фил-
ма, където бащата 
понякога е символи-
стично представен 
във формата на вълк. 
Разнообразието на 
графичните стилове е 
хармонично съчетано 
във филма, петте ис-
тории преливат една 
в друга, за да създа-
дат един метаразказ 
за душевната травма, 
далече надхвърлящ 
обичайното в кино-
то позоваване на 
Едиповия комплекс. 
Майсторската анима-
ция балансира между 
плоската двуизмерна 

рисунка в стил „примитив“ и обемното изображение, като се фокусира и 
върху постоянната промяна в мащабите. Фигурата на бащата понякога е 
свирепо огромна, а понякога се смалява до размера на миниатюрна играч-
ка, която може да се постави в бутилка с алкохол или да бъде погребана в 
пясъка на морския бряг.

Разбира се, реалните звукови интервюта не винаги са свързани с 
травма, преживяно насилие или опит да се скрие самоличността на 
интервюирания зад рисунката или колажа. Много известен пример за 
това е филмът „Срещнах морж“ на Джош Раскин (2007). Той е основан 
върху аудиозапис на Джон Ленън, взет случайно от четиринадесет го-
дишното момче Джери Левитън в хотелската стая на певеца през 1969 
г. Почти четиридесет години по-късно Левитън става продуцент на фил-
ма, който използва реалните думи на легендарния певец, за да изригне 
във визуалното пространство серия от произволни авторски асоциа-

„Срещнах морж“, реж. Джош Раскин, 2007



39

ции, които не толкова допълват текста, колкото създават парадоксален 
анимационен свят. Някои от образите буквално илюстрират фразите на 
Джон Ленън, но по силата на тази буквализация именно те придобиват 
странно метафорично звучене.

Социалните теми като изкушение за аниматори

Документалната анимация се стреми да обхване значими социални 
проблеми в техните конкретни, лични измерения, добавяйки обобще-
нието, което носи преработената от художника визия. По традиция ани-
мационният филм интерпретира социалните проблеми по парадокса-
лен, преобърнат начин; използва алегориите и символите, разчита на 
метафоричния филмов език. В случая обаче аниматорите очевидно се 
фокусират върху мощното въздействие, което има индивидуалният раз-
каз за конкретни, лично преживени събития.

Един от показателните примери в тази посока е „Роби“ на Хана Дели-
борн и Дейвид Аронович (2008, Швеция, Норвегия, Дания), който получи 
повече от 30 престижни награди, включително и Кристала на Анеси. Фил-
мът е основан на истински интервюта на две деца – на 9 и на 15 години 
– които са отвлечени от подкрепяната от правителството пара-милиция 
в южен Судан и продадени в робство. Разказите им са толкова ужасява-
щи, че дори силно стилизираното изображение не може да ги тушира. На 
места авторите дори отиват в абстракция – когато провинило се момиче 
от съседното село е разкъсано на части. Фонограмата е нарочно оставе-
на в автентичния си вид – с паузите, гласа на преводача, шумовете от на-
стройването на техни-
ката, липсата на музи-
ка и т.н. Единствената 
монтажна намеса тук 
е в наслагването на 
„бийп“ при произна-
сянето на имената на 
децата. Хана Дели-
борн и Дейвид Ароно-
вич са намерили мно-
го адекватен визуален 
ключ към кошмарната „Роби“, реж. Хана Делиборн и Дейвид Аронович, 2008
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история, в която по-
боят и мъченията с 
глад и жажда са мал-
ка част от ужаса на 
робството. Вместо да 
се опрат на фото- или 
хиперреалистичната 
анимация, те избират 
условните, решени 
едро форми в почти 
монохромна палитра 
за стаята на интервю-

то и за голяма част от преживяванията на децата в плантацията. На места 
има изображения на границата на абстракцията – цвят почти без форма. 
Единствените ярки части от филма са редките природни врезки, когато 
момчетата говорят за родителите си. В тази комбинация от автентичност 
и условност филмът успява да предаде посланието си за това как през ХХІ 
век човешки същества все още продължават да не притежават живота си, 
личността си, свободата си.

Въпреки че като цяло документалната анимация се стреми да по-
стигне достоверния ефект на „факта“ и „реалността“ все пак вероятно 
вътрешната мотивация на болшинството аниматори, които се захващат 
с нея, е в стремежа да се докоснат към социално значимите теми, които 
да въздействат непосредствено върху зрителя, по начин, аналогичен на 
документалното кино. 

Румънско-полският „Крулик: пътят към отвъдното“ на режисьорка-
та Анка Дамян (2011) е творба, създадена по действителен случай 
– дребният румънски шмекер Клаудио Крулик е арестуван в Краков по 
фалшиво обвинение в кражба и обявява гладна стачка. Бюрократич-
ната мудност на съдебните институции, абсолютната незаинтересо-
ваност и безразличие на консулството и на положилите хипократова 
клетва медици в крайна сметка водят до смъртта на младежа. Невин-
ността не може да се пребори с безчовечната машина на системата, 
още повече, ако е откраднат портфейлът на важен върховен съдия. 
Филмът е реализиран като „документална анимация“, като следва про-
правената пъртина от „Валс с Башир“ и „Персеполис“. Артистичното 
боравене с колажа, комбинирането на фотография, изрезка, живопис 
и моливна рисунка създават богата образност и въздействието им 

„Крулик: пътят към отвъдното“, реж. Анка Дамян, 2011
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във финала се доближава до измеренията на трагиката. Анка Дамян 
много вещо използва както въздействието на документалната правдо-
подобност, така и умението на анимацията да прави светкавични обоб-
щения и връзки между събитията. Концептуално замисленият ѝ 
филмов хибрид умишлено нарушава традиционните граници, усилва 
ефекта от всяка отделна медия, включена в него. Всяка от отделните 
типове изразност (от свободната моливна рисунка до портретната 
и пейзажна фо тог рафия) контрастира със съседната, извеж дайки 
напред нови възможности за въздействие. И съвсем заслужено филмът 
е носител на „Кристала на Анеси“ за пълнометражен филм, както и 
на още двадесетина други международни награди. В случая темата 
за престъплението е разгледана на няколко нива – прегрешенията 
на индивида и престъпното безразличие на институциите, като във 
финала се появяват откъси от реални телевизионни репортажи за 
уволнения на дипломати, министри и медицински лица. Анка Дамян 
е един от немногобройните автори, които работят в областта на 
документалното кино и в даден момент се обръщат към условните 
решения на анимацията. В повечето случаи е обратното – именно 
аниматорите търсят ефекта на достоверния факт и история, за да 
придадат по-силно социално звучене на филмите си.

„Въображаемото Чили“ на Клаудио Диас и „Реалност 2.0“ на Виктор 
Ороско Рамирес (Германия-Мексико) също са основани върху разкази 
на действителни хора. Първият използва звукови интервюта на девет 
чилийци от различни поколения, които говорят за епохата от превра-
та на Пиночет до наши дни, а вторият е основан на размишленията на 
един наркотрафикант за насилието в Мексико. Сериозни проблеми, 
изобретателни визуални решения, метаморфози от най-добра проба, 
но, за съжаление, и двата филма са твърде претоварени с тежки посла-
ния и прекомерно бъбрене и поставят зрителя на ръба на търпението. 
Множество филми с ефекта анимационна „маска“, насложена върху до-
кументално интервю са посветени на темите за емигрантите, наркотра-
фика и трафика на хора, на войната. 

Много интересен по отношение на обобщаването на социален и по-
литически проблем е филмът на Шийла Софиън „Разговор с Харис“ (2002, 
САЩ). Харис Алич е 11-годишно босненско момиче, което успява да избя-
га с част от семейството си в САЩ. Истинността на думите му за загубата 
на близки и за разрушенията в Сараево не се подлага на съмнение (още 
повече, че като телевизионни зрители сме били свидетели на множество 
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подобни истории). Но 
тъй като става дума 
за дете, задкадровият 
му глас описва и мно-
жество други, не ди-
ректно „документал-
ни“ неща – емоции, 
страх, надежди… Со-
фиън радикално ин-
терпретира интервю-
то на момичето чрез 
сюрреалистични об-

рази с експресивна живопис върху стъкло. Репрезентацията на самата 
Харис отсъства, заместена от брутални или изпълнени с надежда асоциа-
ции, които далече надхвърлят реалната основа на интервюто. Директната 
илюстрация на събития и обекти е допълнена с визуален еквивалент на 
състоянието на ума и емоциите. Образите на художничката са ефимерни 
и непълни, самата живопис ги стопява и прелива в множество метамор-
фози, породени от един субективен (а не документално-обективен) свят. 
При това сливането на емоциите на момичето и самата Шийла Софиън е 
толкова неразчленимо, че дори поставя под въпрос причисляването на 
самия филм към каквато и да било форма на „документ“. 

Този филм обаче е показателен за самата природа на „документал-
ната анимация“. Той опъва до скъсване предизвикателството за това до 
каква степен документът (в случая интервюто) може да бъде похлупван 
от субективната експресия на визуалния образ. Обективно погледнато, 
всички филми от този хибриден тип, дори най-добросъвестно миме-
тичните, са базирани на документа само откъслечно – като сюжетна 
документална основа, като реален задкадров текст от първо лице, като 
обработен филмов материал. Целият визуален пласт обаче е плод на 
авторска интерпретация с висока степен на субективност – от създава-
нето на типажите, през избора на една или друга анимационна техника, 
до използването на различни ефекти, монтажни асоциации или мета-
морфози. Достоверността, истинността, реалността са само пожелания, 
зависещи от волята на автора. Както, между другото, това може да се 
случи и в самото документално кино… 

Последният филм на Шийла Софиън „Истината падна“ (2014) е пълно-
метражен и се влива в руслото на американското независимо кино с по-

„Истината падна“, реж. Шийла Софиън, 2014



43

литическата си ангажираност. Филмът е посветен на съдебните грешки в 
американската правосъдна система. В основата му са казусите на трима 
души, несправедливо осъдени за убийство, а впоследствие оправдани. Но 
в единия случай оправданието идва след реално излежани … 13 години 
затвор. Шийла Софиън създава базирано върху реалността анимационно 
есе за правораздаването, за расизма и предразсъдъците, за насилието, за 
позорните сделки и прокурорското изнудване, за смъртното наказание. 
Филмът е изграден върху интервютата на осъдените, но документалният 
материал отново е визуализиран със средствата на артистичната техни-
ка живопис върху стъкло. В този филм обаче Софиън използва широко и 
реални документални кадри, които твърдо закотвят посланието в поле-
то на достоверността. Въпреки това, самото използване на друга медия в 
реалната история – анимацията – придава на цялата творба една висока 
степен на обобщение, която въздейства силно и прехвърля публицистич-
ния патос в нова и неочаквана плоскост.

По отношение на „чистото“ документално кино Мая Туровска пише за 
възможността да се „дедокументализира документът“ 41. При това не за 
сметка на чистата фалшификация (което, между впрочем, също е възмож-
но), а поради прекаляването с похватите. Ако документалното изображе-
ние се постави в друг контекст, ако се постави акцент върху техническата 
структура на изображението, която го деформира или го превръща в пред-
поставена теза, авторът може да създаде съвършено нов образ. И ако това 
се отнася към чистия документализъм, то отношенията на документалната 
анимация с реалността се движат по още по-тънко цирково въже, върху 
което авторът балансира с риск всеки момент да се срути от пиедестала 
на зрителското доверие. Мая Туровска обръща внимание и върху една от 
най-съществените черти на съвременния хибриден образ – технологич-
ната възможност за трансформиране на документа. Тя подчертава: „Днес, 
в началото на хилядолетието, появата на новите – цифрови и компю-
търни – технологии обещава възможността не само да се „допостроява“ 
квазидокументалната реалност, но и да се създава виртуална реалност, 
която не е подсигурена с натура. Разбира се, че понятието „документал-
ност“ ще се променя при тези обстоятелства, както, между впрочем, и 
другите понятия на културата. Но за ХХ век то ще запази своя обобща-
ващ смисъл като един от културообразуващите феномени.“ 42

41  Туровская, Майя. Документальность, Искусство кино, 2012, №1, http://kinoart.ru/
archive/2012/01/n1-article2 

42  Пак там.
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В този смисъл голяма част от филмите, които претендират да бъдат 
представяни като „документално-анимационни“, понякога доста фривол-
но се отнасят с документалната основа и търсят своите послания не в 
обективния факт, а в психологията и дори в психоаналитичните анализи.

Вътрешният живот и документът. Документалната 
анимация и болезненото преживяване.

Известно е, че документалистиката среща трудности при разкрива-
нето на най-интимните, лични преживявания, емоции и размисли на 
героите си. Това, което повечето персонажи на документален филм се съ-
гласяват да споделят пред камерата, се отнася предимно до обществено-
то им битие. Проникването зад бариерата на самоконтрола и опазването 
на личното пространство е трудна задача за режисьора-документалист. 
Проявата на емоция пред филмовия екип често е въпрос на издебване и 
дори на скрита камера. Авторите провокират героите си, като балансират 
на ръба на етиката и общоприетите човешки норми. А самите обекти на 
документално наблюдение нерядко се опитват да се представят  по-до-
бри, по-благородни, по-умни, „по-фризирани“ пред камерата. Задачата да 
се прояви истинският характер на човека е голямо предизвикателство 
пред режисьора-документалист. А проникването във вътрешния живот, 
в дълбинната психология на човека е почти невъзможна задача. Единици 
са успелите да го направят в документалното кино.

Документалната анимация е далече по-свободна в това отношение по-
ради липсата на съпротива от страна на реалния човек. Доколко обаче 
изследването на психиката може да се нарече „документ“? Вероятно ис-
тината е някъде по средата между реалността и авторското „домисляне“. В 
този смисъл поредицата от филми, които се афишират и разпространяват 
като „документална анимация“, навлизайки във вътрешния живот на чо-
века, са по-скоро един по-сложен хибрид – документално-„игрално“-ани-
мационен. Поставям думата „игрално“ в кавички, защото всъщност тук 
има не актьорска игра, а е реализиран принципът на игралното кино със 
свободния му наратив по отношение на човешката психология и най-ве-
че по отношение на вмъкването на директни интроспекции. Именно ин-
троспекцията няма как да се документира. Сънят, видението, споменът не 
подлежат на директно фиксиране с камера – те могат само да бъдат су-
бективно визуализирани. И документалната анимация намира тук своята 
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ниша, като се опитва 
да излезе напред по 
отношение на доку-
менталистиката.

Едни от най-об-
съжданите примери 
в това отношение 
са „Персеполис“ на 
Венсан Пароно и 
Марджане Сатрапи 
(2007) и „Валс с Ба-
шир“ на Ари Фол-
ман (2008). Те също 
се представят пред 
публиката като „до-
кументална анима-
ция“, макар че на 
практика са анимационни фикции, базирани върху автентичен авто-
биографичен материал. Тук, освен желанието да се покажат действи-
телни събития, кинематографистите се опитват да изследват и психо-
логията на персонажите си.

„Персеполис“ е създаден върху автобиографичната книга-комикс на 
Марджане Сатрапи. Освен че показва събитията в Иран преди и след сва-
лянето на шаха, филмът е интересен с представянето на психологията на 
цяло поколение млади хора. Творбата е посветена на живота на авторка-
та в Иран преди и след падането на шаха, както и на мъчително трудното 
ѝ социализиране в европейския свят по-късно. Автобиографизмът пред-
поставя както една лична гледна точка върху социалните и политически-
те събития в Иран, така и върху нравите и културната пропаст, разделяща 
двата свята, в които е живяла авторката. Документалната основа не се 
изчерпва единствено с историята на семейството ѝ, но и включва реди-
ца обществено известни личности и политически събития. Вътрешният 
свят на момичето обаче е визуализиран със специфично анимационни 
средства. Психологията на съзряването например е показана с хипербо-
лизирани и карикатурни средства. Неравната деформацията на тялото 
и лицето е изразена буквално с неимоверно нарастващ нос, уголемява-
не на челюстта и едното око или с мигновеното изхвръкване на крака-
та през пръчките на леглото. А това, че такъв персонаж не може дори да 

„Персеполис“, реж. Венсан Пароно и Марджане 
Сатрапи, 2007
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пази равновесие, става метафора на пубертетните усещания на Сатрапи. 
Разказът от първо лице съдържа и други субективистични визиони. След 
първото любовно разочарование във Виена например наранената от из-
невяра героиня „превърта“ в съзнанието си още веднъж току що виде-
ните сантиментално-романтични сцени с любимия. Този път обаче те са 
гротескови и саркастични. Независимо от тези силно субективизирани 
епизоди, цялостното впечатление от филма е, че той е верен на действи-
телността и документира реални събития и отношения. Филмът има едно 
необичайно качество – той е познавателен за европейците, които всъщ-
ност слабо си представят събитията около свалянето на шаха. Именно по-
казването на естественото поведение на обикновеното иранско девойче, 
пристрастено към пънка, западната музика и нетрадиционното облекло, 
предизвиква силен ефект върху зрителя. Свързващите елементи са твър-
де много – кецове и джинси, плакати на рокгрупите по стената на стаята, 
стремежите на тийнейджърката, които съвпадат напълно с тези на евро-
пейските ѝ връстници. И от друга страна – тоталният терор и преслед-
ване, религиозният фанатизъм и политическите убийства... Зрителите от 
по-възрастните поколения от Източна Европа като че ли могат да намерят 
паралели със собствените си съдби. Състоянието на несвобода е основна 
тема на филма, но за разлика от повечето анимационни произведения 
на същата тема, тук тя е представена чрез личната, автентична история 
на героинята, включително и разкриването на вътрешния ѝ свят. За нея 
обаче нищо не става по-лесно и след като започва да живее в Западна 
Европа…

Психологическата травма като национален комплекс

„Валс с Башир“ на израелеца Ари Фолман, е основан върху пореди-
ца заснети интервюта, за да покаже травмираната психика на бивши 
участници в израелската окупация в Ливан от началото на 80-те годи-
ни на миналия век. Фокусът на сюжета е поставен върху мъчителното, 
бавно и откъслечно възстановяване на събития отпреди двадесет и 
пет години у хора, които тогава са били тийнейджъри. Всички те са 
станали свидетели на масовите убийства на палестински бежанци в 
лагерите Сабра и Шатила през 1982, извършени от християнската 
фалангистка милиция след убийството на новоизбрания президент 
Башир Гемайел. Горчивото прозрение, че тази безсмислена и безо-
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гледна жестокост спрямо деца, жени и старци е осъществена с одо-
брението и мълчаливата подкрепа на тогавашното израелско прави-
телство, поражда усещането за лична и национална вина. Филмът в 
същото време е твърде провокативен към зрителските стереотипи и 
напълно съзнателно не влиза в клишето на политическото кино. Това 
е психоаналитично пътешествие в личните спомени, в търсенето на 
изтласканите в несъзнаваното образи, които се появяват в сънищата 
– чрез експресивния образ на бесни, озъбени кучета от среднощен 
кошмар или в странните, сюрреалистични съпоставки на паметта, 
която възкресява отражението на момче-войник в полазеното от мухи 
око на убит кон, редом със спомена за момиче-русалка и хипертрофи-
рани видения за летища, кораби и барове. Анимацията на фигурите 
е някак неефектна и скована, но именно това придава допълнителна 
призрачност на филма, чиято цел не е да възкреси събитията в тях-
ната документална достоверност, а да изследва интимната достовер-
ност на паметта, на изгубения спомен и халюцинацията, на вината и 
на подсъзнанието. Най-интересното в случая е, че филмът, въпреки 
натрапчивите си визиони, е изграден върху действителните аудиоза-
писи на Фолман с негови приятели, които са участвали в ливанската 
окупация, с приятел-психолог и с известния телевизионен репортер 

„Валс с Башир“, реж. Ари Фолман, 2008
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Рон Бен-Ишаи. Портретната прилика с реалните хора е впечатлява-
ща както в съвременния пласт, така и във връщането във времето на 
събитията. Структурата на филма е по-скоро като структура на доку-
ментална творба с интервюта, в които участниците разказват не само 
за събитията, но и за спомените си, за сънищата си, за чувството на 
страх и вина. А ярките интроспекции само допълват усещането за 
психологическа достоверност. Александър Стайков коментира пос-
ланието на филма като „авторефлексивен процес на археология на 
индивидуалната памет“. 43 „Археологическите разкопки“ из полето на 
забравата съставят дълбочинния сюжет на филма. В заглавието Ари 
Фолман подчертава думата валс – и на пръв поглед това е неуместно 
по отношение на военната тема. В случая обаче режисьорът успява 
да създаде мощна метафора на войната, на страха, на безразборното 
убиване, на екзистенциалния ужас от безсмислената смърт. „Особено 
впечатление прави сцената, дала и името на филма – зашеметяващ 
сюрреалистичен валс със смъртта. Израелски войник танцува с 
бълваща куршуми картечница, гилзите се посипват като полудели 
молекули около него на фона на музиката на Шопен и огромни 
постери на президента Башир. Прекрасно решение на Фолман и екипа, 
което едновременно се докосва до естетическите концепции на 
футуристите, и в същото време сблъсква противоположни кодове, 
за да изяви абсурда на войната.“ – пише Стайков.44

Филмът завършва с документални кадри, което е често употребяван 
похват в документалната анимация, но в случая те въздействат особено 
силно. 

Войната като вариант на темата за тоталната агресия често се среща 
в анимациите с документална основа. Интересно, но повечето автори, 
които я интерпретират, като че ли се придържат към по-традиционния 
разказ, добре разработената фабула и артистичните решения без екс-
тремни провокации, но не и лишени от символизъм. „Ньоша“ на израел-
ките Лиран Капел и Яел Декел (2013) е базиран върху спомените на 
оцелялата от холокоста Наоми Капел. Трогателната мечта на малкото 
еврейско момиченце да успее да си купи обувки е прекършена от по-
редния фашистки погром в Полша през 1942. Куклената анимация, в 
моментите на върхова опасност за Ньоша, се превръща в силно де-

43  Стайков, Александър. Интерпретации на травматичността във филма на Ари 
Фолман „Валс с Башир“. В: Проблеми на изкуството, бр. 1, 2015, с 31

44  Пак там.
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формирана черно-бяла контурна рисунка на огромните обувки, върху 
които тя балансира, и подчертава ужаса. Документалната основа, съ-
четана с особеностите на детското възприятие, многократно усилва 
въздействието на този затрогващ филм.

Психореализъм

Филмът на Крис Ландрет „Райън“ (2004) бележи един качествено нов 
етап в развитието и на документалната, и на анимационната образност. 
Построен е като портрет на Райън Ларкин – един от прочутите аниматори 
на Канадския филмов борд. Шокиращото в случая е това, че номинирани-
ят през 1969 г. за „Оскар“ Ларкин по времето, когато Ландрет го намира за 
свой филмов герой, е изпаднал извън обществото, живее от социални по-
мощи и просия по улиците на Монреал. Филмът обаче успява да покаже 
по уникален начин както съдбата на конкретната личност, така и да ста-
не обобщение за провала на твореца (в случая причинен от наркотици и 
алкохолизъм), и заедно с това да постигне по-далечна цел – да обобщи 
страха, който дреме у всеки човек на изкуството – страха от изчерпване, 
от психически срив, от невъзможността да създаваш повече... 

Визуално филмът „Райън“ е новаторска смесица между имитация на ки-
нофотографското реално изображение и анимационното качество, съз-
дадена с цел да се покажат нагледно вътрешният и емоционалният живот 
на човека. Компютърно генерираният 3D образ е достатъчно близо до 
фактурността на живия уникален облик на персонажите и едновременно 
с това е невероятно деформиран. Лицето на Райън е почти дезинтегрира-
но, а изразителните му ръце се състоят от две пресукани една в друга кос-
ти, което е анатомичен абсурд. Разкъсан силует с липсващи парчета, но 
още жив и не убит. Това е изключително постижение на Крис Ландрет. Ре-
жисьорът успява да създаде буквален визуален образ на емоционалните 
белези и рани, които животът е нанесъл на Райън и едновременно с това 
съхранява достоверността на физическото му присъствие. Раните пулси-
рат – понякога персонажите изглеждат като нападнати от мечка гризли, а 
понякога нежните спомени лекуват и белезите се притварят, без да изчез-
ват напълно. Зрителят е убеден, че вижда пред себе си автентичния жив 
човек, но едновременно с това вижда и авторското субективно отноше-
ние към него. Възможностите на анимационната изразност да онагледя-
ва невидимото само подсилват доверието към историята.
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Филмът е построен 
като интервю с Ларкин, 
коментари на автора Крис 
Ландрет в кадър, както и 
блиц-интервюта с хора, 
които са били част от жи-
вота на легендарния ани-
матор. Частите от очарова-
телните филми на бившето 
дете-звезда на Национал-
ния филмов борд на Кана-
да, въздействат също като 
документи за времето си, 
макар и да имат „недоку-
ментална“ природа. Съща-

та функция изпълняват и фотосите на Ларкин като млад хипи, нарушил це-
ремонията на „Оскарите“.

„Райън“ е филм, който е предизвикателство към всички познати кон-
венции на жанровете – невероятно достоверен, но и обобщаващо синте-
тичен. Образите са едновременно реалистични и сюрреалистични. И това 

е постигнато изцяло със средствата на 
дигиталната анимация, без използва-
нето на заснет материал (документална 
в случая е само фонограмата на фил-
ма). Лицата и фигурите са скулптирани 
и раздвижени без помощта на популяр-
ната техника motion capture, чрез която 
се копират реалните човешки движе-
ния и мимики. Ландрет успява да по-
стигне детайлиран реализъм, който в 
същото време е метафоричен. Ефектът 
е многократно по-силен, отколкото ако 
това беше традиционен документален 
разказ. 

Самият Крис Ландрет определя 
филма си като „психологически реа-
лизъм“. И без да коментирам точ-
ността на определението, може Райън Ларкин

„Райън“, реж. Крис Ландрет, 2004
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би именно тук се крие най-важното качество на хибридния жанр 
„документална анимация“ или „анимиран документализъм“. Като 
цяло и документалното, и анимационното кино не са много добри в 
изследването на психологията. Документалистите непрекъснато се 
сблъскват с проблема на човека–не-актьор и притеснението му пред 
камера, с въздържането му да прояви в максимална мяра емоциите си. 
Документалните филми, които имат успех в разкриването на психоло-
гията, се броят на пръсти в цялата история на киното. Анимацията от 
своя страна най-често работи не с конкретните прояви на емоция у 
индивида, а се реализира на понятийно или гегово ниво. Това също я 
дистанцира от изследването на реалната психологическа реакция на 
индивида. В този смисъл „Райън“ отваря нови и недостатъчно усвоени 
територии в изкуството.

(Тук филмът на Крис Ландрет бележи и още един извънхудожествен 
ефект – вероятно стимулиран от житейската равносметка, която прави 
пред микрофона, Райън Ларкин успява да разкъса затворения цикъл на 
живота си и започва нов филм след трийсетина годишно прекъсване, по 
който работи до смъртта си през 2007 г.) 

Един от много нашумелите и награждавани документално-анима-
ционни хибриди от последните години е „Дневниците на Липсет“ (2010) 
на българина Теодор Ушев, който работи в Канада. 

Става дума за биографичен филм за режисьора Артър Липсет, когото 
авторът на анимацията нарича един от първите постмодернисти, раз-
вил интересни насоки в експерименталното кино, колажа и особено в 
експресивните съчетания на визия и звук. Филмът на Липсет  „Very nice, 
very nice“ има но-
минация за Оскар 
и то в годините, 
когато Холивуд из-
общо не толерира 
представителите 
на независимото 
авангардно кино-
изкуство (1962). 
Филмът е биогра-
фичен, но и в мно-
го по-голяма сте-
пен е психоанали- „Дневниците на Липсет“, реж. Теодор Ушев, 2010
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тичен портрет на 
Липсет, както и из-
куствоведско-ав-
торски анализ на 
неговите колажни 
филми. Любопит-
но е да се отбеле-
жи, че макар да се 
нарича „Дневни-
ците…“, всъщност 
Артър Липсет не 

е оставил никакви дневници. Колкото и да е странно, тази откровена 
мистификация (призната обаче публично в обложката на DVD-то и в 
медийните изяви на Ушев) не разрушава усещането за достоверност. А 
репрезентацията на самоубилия се две седмици преди петдесетия си 
рожден ден през 1986 г., страдащ от параноя режисьор-авангардист, 
осъществена чрез свободната артистична рисунка на друг автор от дру-
го поколение, само придобива особена експресивност. 

„Дневниците на Липсет“ е филм, където са събрани всички специ-
фични особености на анимационно-документалния хибрид. Първо: 
достоверност и реална материална конкретност в портрета, незави-
симо от употребата на друга, а не фотографска медия – в случая почти 
монохромна живопис. Второ: обръщане към социално значима тема 
– съдбата на артиста в консумативно-прагматичното общество. Трето: 
психоаналитичен аспект при изследването на биографията (самоуби-
лата се майка) и на болестта – параноята в края на живота на Липсет. 
(В интервю сценаристът на филма Крис Робъртсън подчертава, че се 
е придържал при писането към психоаналитичните идеи на Жак Ла-
кан). Четвърто: майсторски анализ на значимостта на творчеството 
на Липсет в особената авторска интерпретация на Ушев, която следва 
структурата на оригиналния „Very nice, very nice“ и други филми на ре-
жисьора, предава френетичния ритъм на монтажа от оригиналите и 
особените взаимовръзки на фонограмата и действието. Натрапчиви-
те фотографични мотиви на Липсет – огледалото, излитащата ракета, 
тълпата (и особено – обсебената от някаква страст и истерия тълпа), 
атомната гъба, дефилетата на красавици от 50-те и 60-те в трогател-
но скромните им бански костюми, ню-йоркските небостъргачи и т.н., 
са намерили едновременно артистичното си пресътворение и досто-

Артър Липсет
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верната си вярност в концепцията на Ушев. Пето: етичните проблеми, 
свързани с травмата, персоналната загуба, психичната болест, на-
трапчивите суисидални мисли не накърняват образа на конкретната 
личност, а именно поради факта, че са пресъздадени чрез различна 
медия – рисунката – добиват и измерението на обобщен размисъл за 
съдбата на свръхчувствителния човек.

„Документалната анимация“ като че ли се опитва да навлезе в нова 
проблемна територия – на психологията, дори на психоанализата. При 
това едновременно съхранява доверието в истинността на факта и дава 
образна нагледност на дълбинни и интимни процеси, които по друг на-
чин не могат да бъдат видени.

Animated Mocumentary

„Документалната лъжа“ е вече доста разпространен тип за създава-
не на документален филм и води своята традиция още от 30-те години, 
вдъхновен от легендарното радиопредаване на Орсън Уелс „Война на 
световете“, което предизвиква масова истерия в САЩ. Има дори и фес-
тивали за така нареченото „мокюментъри“. Думата идва от английското 
mock – имитация, подигравка и documentary – документално кино. На 
практика това е пародия на документалната форма като такава. Би мог-
ло да се предположи, че документалната анимация ще се насочи именно 
към този пародиен вариант на документализма по силата на своята хумо-
ристична или сатирична природа. Фактите обаче не сочат в тази посока. 
Вероятно защото аниматорите все още се опитват да овладеят полето на 
достоверността чрез необичайните средства на анимационната визия. 
Все пак такива документални шеги, лъжи и закачки, макар и рядко, се 
поя  вяват. Много забавен е например „Фотографията на Исус“ на Лори Хил 
(Великобритания, 2009). Филмът е вдъхновен от множеството странни, но 
съвсем истински, поръчки за фотографски образи, отправени към Hulton 
Archive/Getty Images. Сред тях има искания за фотография на Хитлер и 
участието му в Олимпийските игри в Лондон през 1948 г. (!), за фотоси на 
Йети или птицата додо, за групова фотография на дванадесетте души, стъ-
пили на Луната („Ама не било по едно и също време? – Не знаех!“). На този 
фон желанието да получиш достоверна снимка на Джак Изкормвача, Нос-
ферату или на тюлените, служили за куриери през Втората световна вой-
на си е направо реалистично… И, разбира се, има искане за фотография 
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на Исус Христос – не 
за рисунка, гравюра 
или живописна кар-
тина, а именно за 
фотография. Поди-
гравката във филма 
се ражда от самия 
живот – напълно 
достоверна е. Режи-
сьорката Лори Хил 
изобретателно ви-
зуализира със сред-

ствата на фотоколажната анимация всички тези налудничави искания 
и заедно с остроумния задкадров текст успява да постигне истински 
смешен филм. Важното е обаче, че тя успява да сътвори една обиколка из 
архива, от който вади несъществуващи фотографии.

Научно-популярно кино и анимация

Анимацията често е била включвана и в други области като науч-
но-популярното, образователното кино и т.н. Тук няма да се спирам 
подробно върху тези практики, защото те са отдавна познати, а самото 
рисувано кино е използвано в тях единствено като илюстрация.

Не мога обаче да отмина зачестилата напоследък поява на истински 
хибридни форми между анимацията и научно-популярното кино.45 По-
редицата на Би Би Си „Beasts: Walking with dinosaurs“46 е един от най-лю-
бопитните примери в тази посока. Това са хибридни анимации, които 
представят праисторическите животни и тяхното поведение въз основа 
на реални научни изследвания на палеонтолозите. Очевидно е, че няма 
как да се заснемат отдавна измрелите видове, но самите компютърно ге-
нерирани типажи са създадени въз основа на научните модели, базирани 

45  Впрочем самият термин „научно-популярно“ кино не е познат за западната 
теория. Обикновено такива филми се разглеждат от западните теоретици като 
документални или “nоn fiction“. А често се използват и описателни определения като 
National Geographic film, educational film и т.н.

46  Самият проект се разработва още от 1996 година (три години след „Джурасик 
парк“ на Спилбърг) и се развива и досега, като в него, освен сериите, е замислено и 
грандиозно live show, както и създаване на пълнометражен филм.

„Фотографията на Исус“, реж. Лори Хил, 2009
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върху намерени кос-
ти и скелети. 

Самата филмова 
фактура е също хи-
бридна. 3D компю-
търните същества и 
аниматрониката са 
разположени вър-
ху реално заснети в 
натура подходящи 
пейзажи, като за съз-
даването на „ефекта 
на доверие“, те често 
взаимодействат с тази среда – клонките и тревите се полюшват под ла-
пите на „животните“ и т.н. Впечатлението е, че присъстваме на реално 
кинонаблюдение в стил National Geographic, макар разумът ни да казва, 
че подобно нещо е невъзможно. В случая анимацията е предназначена 
да замести напълно живата снимка, при това да го направи по убедите-
лен, „миметичен“ начин. В случая става дума за особен род виртуална 
репрезентация на отсъстващи (и не съвсем точно познати обекти). Но 
парадоксално, липсата на реален референт не пречи при въприемане-
то на филма. Типажите на тези много видове праисторически животни 
обективно са създадени с висок процент на предположения, догадки 
и фантазия. Те обаче изглеждат толкова убедителни на екрана, че на 
практика подменят реалните (но изчезнали) обекти, а в съзнанието на 
масовата аудитория се запечатват именно техните образи. „Симулакра-
та“ (по Бодрияр) замества и подменя праисторическата реалност по 
един изключително нагледен и доста убедителен начин. Според френ-
ския мислител „образите стават по-реални от действителността; 
киното става повече кино от самото себе си.“ И това са негови на-
блюдения, които се отнасят до киното изобщо, а не до създаването на 
виртуални образи от ново поколение. По отношение на новите техно-
логии Ингеборг Братоева-Даракчиева отбелязва, че тук „става дума не 
просто за възпроизводимост (по Бенямин – б.а.), а за производство 
на изображения сякаш „от нищото“, на магическото им призоваване 
от виртуална реалност, кодирана в софтуера.“47

47  Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Европейско кино – глобално и локално,  2013, 
С., Рива, с. 197

„Walking with dinosaurs“, ВВС, (серия, 1999-)
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Серията „Walking 
with dinosaurs“ е при-
дружена и със съпът-
стващ задкад ров ко-
ментар, произнесен от 
Кенет Брана в стила на 
традиционния научен 
филм-наблюдение. „Фо-
тореалистичното изо-
бражение“48 е до извест-
на степен виртуозно 
като убедителна репре-
зентация. Динозаврите 
ходят, ловуват и звучат 
точно както палеонто-
лозите си представят, че 
са го правили. От друга 
страна, визията на фил-
ма е съобразена и с вече 
изградените от „Джура-
сик парк“ стереотипи. 
Продуцентът Тим Хейнс 
споделя, че протагони-
стите-динозаври не би-
вало радикално да се 
отдалечават от техните 
дигитални предшестве-
ници, реализирани от 
Стивън Спилбърг, тъй 
като образът им е още 

свеж в съзнанието на публиката. А копирането на визуалните модели тип 
„преследване на плячка“ от реални научно-популярни филми придава 
„автентичност“ на динозаврите. 

Анимационните хибриди навлизат и в областта на много други 
подвидове на научно-популярното кино, например – в областта на 

48  Това определение е доста фриволно поради липсата на каквито и да било 
фотографии на праисторическите животни, но все пак анимационните симулации се 
основават върху анализа на реални скелети, запазена част от мускулатурата и т.н.

„Мадагаскар – дневниците на едно пътешествие“, 
реж. Бастиен Дюбоа, 2010
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етнографските „наблюдения“. „Мадагаскар – дневниците на едно пъте-
шествие“ (2010) на Бастиен Дюбоа е създаден по пътуването на авто-
ра във вътрешността на острова и наблюдението на странния местен 
ритуал Famadihana – ежегодното изравяне и препогребване на мър-
тъвците, което е едновременно празник и момент за скръбна почит на 
местните хора към техните предци. Филмът е етнографско пътешест-
вие в миналото и съвременността на Мадагаскар и разширява грани-
ците на търсенията на анимацията в полето на това, което наричаме 
научно-популярно кино. Самото показване на ритуала вече е етног-
рафска находка, но в случая значително по-интересен е начинът на ви-
зуализиране. Бастиен Дюбоа движи стила си между живописта, леката 
скечова рисунка и изрезката, като същевременно създава изключи-
телно пълнокръвна картина на местния колорит, хора и пейзаж. Без 
да бъдат фотореалистични, образите варират от стриктната портретна 
прилика, през живописната експресия до изчистеното графично ре-
шение. На места изображението се рамкира като страница от бележ-
ник за рисуване или парче от вестник, без живостта на действието да 
се нарушава от това. Авторът изцяло ползва кодовете на репортаж-
ната снимка – свободно „движение на камерата“, попадането на слу-
чайни детайли в кадъра, импулсивност и импровизационност. Трябва 
да се отбележи майсторството му да изгради с анимационни средства 
подвижността на гледната точка – нещо, което е особено трудно в ани-
мацията, защото изисква тотално анимиране на декора. Многоброй-
ните панорами, „фартове“ и ексцентрични завъртания на „камерата“ 
създават усещането за потапяне в реалната екзотична атмосфера. При 
подобни движения в анимационното кино често бързото преминава-
не на предните планове и статичността на задните трудно се напас-
ват и плоскостността на рисунката се вижда. В случая обаче Дюбоа 
е използвал триизмерна компютърна анимация, която въздейства с 
ефекта на живата двуизмерна рисунка. Анимацията обикновено тър-
си обобщенията си още при създаването на типажите – създава син-
тезирани условни образи. Реалистичните портретни образи на Дюбоа 
обаче притежават уникалното въздействие на отделния индивид, на 
конкретния, реално съществуващ човек, както това е в документал-
ното кино. Филмът е много силен в представянето на подробностите, 
в откриването (а на практика в създаването) на детайлите от втория 
план. Именно тези „несъществени“ подробности придават автентич-
ност на творбата. 
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* * *

Хибридни и „не-чисти“ филми винаги е имало в историята на киното 
– смесици между игрално и документално; документално и анимацион-
но; анимационно и научно; игрално и научно... Но последното десети-
летие показва зрялост в развитието на анимационно-документалния 
междувидов хибрид, зрялост, която открива свои, неусвоени досега те-
матични територии, изразни средства и подходи. Документалното кино 
в своя онтологичен код се основава върху наблюдението, върху фикси-
рането на ставащите пред камерата събития. Анимацията по природа 
не фиксира нищо, а напротив – конструира поведението, средата, дви-
женията от простата точка и линия на рисунката. Срещата между тези 
два, взаимно противоположни кода, ражда необикновени, странни и 
много често плодотворни филмови творби, които вече имат своя пуб-
лика от ценители.

Развитието на този специфичен филмов хибрид всъщност показва 
един процес в киното, в който анимацията парадоксално се използва 
като нова форма на „документиране“. Ако приемем в смисъла на Бо-
дрийяровата симулакра, че всеки филмов документ всъщност е подмя-
на на реалността, то анимационният „документ“ е просто по-открове-
но репрезентиране на тази подмяна. Рисунката, изрезката, колажът се 
използват от авторите като метакоментар към действителността, която 
обаче прозира през субективната опаковка, в която е поднесена. Да не 
говорим за това, че като цяло в епохата на дигиталните технологии ста-
ва все по-трудно да се направи разлика между манипулираната образ-
ност и реално заснетото. Различията между факта и фикцията, между 
реалността и симулацията се стопяват и самата природа на документал-
ната достоверност се поставя все повече под въпрос.
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ЗАВИСТ КЪМ ИГРАЛНОТО КИНО

Не е тайна, че силата на анимационното кино е предимно в неговата 
условност, фантазност, склонност към хиперболата и метафоричното 
действие. Психологическите тънкости, естественото поведение на 
актьора, материалността на сълзите и потта се удават само на най-
големите майстори. Въпреки това много от анимационните режисьори 
се опитват да постигнат по различни начини някои от въздействията 
на игралното кино: търсят фотографичната му достоверност и силния 
психологически ефект. Този стремеж е белязан от променлив успех, за-
щото външното копиране на триизмерното тяло на актьора и замества-
нето му с виртуално съвсем не е гаранция за постигането на психологи-
ческа дълбочина. Опитите обаче продължават и са продиктувани не на 
последно място от желанието на авторите да постигнат комерсиален ус-
пех в киносалоните. Това поражда особени хибридни форми на граница-
та между анимационната специфика и кодовете на игралното кино. И ма-
кар, че първите опити датират отпреди около стотина години49 в чистата 
рисувана анимация, днес те се прехвърлят в полето на дигиталните 
технологии, замествайки актьора с неговата цифрова репрезентация. 
Това предполага не само визуална физическа имитация на реален 
човек, но и използването на наративните драматургични кодове на 
игралното кино. Опитите да се преодолее известната отстраненост на 
рисунката, да се провокира зрителската идентификация с героите, водят 
и до някои недостатъци. Подобен тип анимационни филми (рисувани 
или компютърно генерирани) нерядко се лишават от най-забавните 
страни на анимационното кино – от неправдоподобната разтегливост 
(плазматичност по Айзенщайн) на типажите, от деформацията на телата, 
от способността им да метаморфозират и да се променят произволно, 
загърбили физическите закони. Зрителят извлича удоволствие от 
гледането на подобни фантасмагории не по линията на психологическата 
идентификация, а по силата на друг естетически механизъм. В това има 
логика, тъй като идентификацията с непрестанно променящ формата си 
персонаж е доста проблематична, да не кажем невъзможна. А и няма как 

49  Ротоскопът е патентован от Макс Флайшър през 1917 и е метод, при който 
предварително заснето актьорско действие се проектира кадър по кадър върху 
просветката на аниматора, а той, при спазването на отделните пози (фази) от 
движението им, придава формата на рисувания персонаж.
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„да влезем в кожата“ на преследвания от мишлето Джери котарак Том, 
който е рязан, тъпкан, смачкван и разтяган до невъобразима степен, а 
след това по магически начин само си „изтупва праха“ от тези драматич-
но-трагични трансформации. Обаче изкушението не само да разсмееш, 
но и да трогнеш и разплачеш зрителя е много силно и поражда пореди-
ца от анимационни хибридни форми на границата с игралното кино. На 
първо място авторите на тези анимации се стремят да постигнат телес-
ността на актьора и неговото емоционално присъствие в рисуваното 
или компютърно генерираното кино.

Стремежът на анимацията към материална 
убедителност

Пълнометражното анимационно кино, за разлика от късометражните 
авторски филми, по финансова необходимост е насочено към зрителя. 
Дисниевският модел в САЩ става доминиращ още през 30-те години на 
миналия век и остава водещ и досега. „Снежанка и седемте джуджета“ от 
1937 (реж. Дейвид Ханд) е първият опит на рисуваното кино да се конку-
рира с игралната индустрия на Холивуд на нейна собствена територия 
– пълноценната двучасова прожекция в киносалоните. До този момент 
анимацията е събирала само трохите от приходите като смешно и забав-
но приложение към основния филм. Съвременниците наричат рискова-
ното начинание „лудостта на Дисни“. И действително, продуцентът Уол-
тър Илайъс Дисни предприема рискована стъпка в неизвестна посока. 
Макар „Снежанка“ да не е първият пълнометражен анимационен филм 
в света50, това все пак е първата амбициозна в комерсиално отношение 
творба. За да постигне целта си по времето, когато студиото с марка 
„Дисни“ още съвсем не е институция и „законодател“ в анимацията, Уолт 
Дисни поема предизвикателството с цената на огромни дългове. Резул-
татът обаче надминава дори неговите очаквания.

„Снежанка и седемте джуджета“ се продава до днес. Седемдесет и 
осем години след премиерата свободно може да се купи DVD с въз-
становената версия на филма. Касовите приходи са зашеметяващи 
за 30-те години и „Снежанка“ се нарежда на второ място51 за десетиле-

50  Първата пълнометражна анимация е „Апостолът“ на Кирино Кристиани (1917, 
Аржентина). А през 1926 г. в Германия Лоте Райнигер осъществява прожектирания и 
до днес „Приключенията на принц Ахмед“.

51  „Киноизкуство“, 1990, бр.1, с. 65
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тието, непосредстве-
но след „Отнесени от 
вихъра“ от 1939 на 
режисьора Виктор 
Флеминг с Вивиан 
Ли и Кларк Гейбъл в 
главните роли. Като 
се има пред вид, че 
сагата по романа 
на Маргарет Мичъл 
предизвиква нещо 
като национална 
психоза в САЩ, по-
стижението на Уолт 
Дисни е забележи-
телно. Интересен е и 
фактът, че „Снежан-
ка“ и до днес държи 
челни позиции по 
отношение на при-
ходите. Филмът се 
нарежда на 10 мяс-
то в американската 
бокс-офис класация 
за всички времена 
с компенсиране на 
инфлацията през го-
дините, като оставя 
зад гърба си такива 
филми като „Аватар“, 
„Джурасик парк“ и 
„Батман“. 52

В областта на анимацията това е първият, но не и последен касов 
рекорд на студиото. Успехът утвърждава модела от „Снежанка“ като ос-
новен за десетилетия напред в цялата холивудска, а впоследствие и в 
световната анимация. Самият Дисни ще направи само едно изключение 

52  http://boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm, 11.01.2015

„Снежанка и седемте джуджета“, студио „Дисни“, реж. 
Дейвид Ханд, 1937
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с „Фантазия“53 от 1940 и бързо ще се върне към проверения начин за 
привличане на публиката в салоните.

Моделът се състои в избор на сюжет, предназначен за детска и се-
мейна аудитория, основан върху вълшебна приказка или върху дейст-
вия, които имат фантастичен елемент. Основните действащи лица оба-
че са реалистично нарисувани хора и това задава нов, различен код в 
сравнение с моделите на късометражната анимация до този момент, 
където раздвижването на различни животинки, предмети и карикатури 
все още е преобладаващо.

Анимирането на човешки същества в рисуваната анимация обаче 
създава съществени проблеми. Ако те не са карикатурни персонажи 
или силно стилизирани фигури, самото им поведение на екрана непре-
къснато предизвиква в зрителската перцепция определено сравнение 
между поведението и движенията на персонажите и ежедневния ни 
зрителски опит. Реалистично нарисуваните фигури с верни анатомични 
пропорции изискват и съответния реалистичен начин за раздвижване 
и най-логичният начин тази убедителност да бъде постигната е да се из-
ползва метода на ротоскопа (наричан в Европа „еклер“). 

Търсеното правдоподобие и прилика с реалността обаче е както съ-
ществен елемент за постигането на висока зрителска комуникативност, 
така е и ахилесова пета за анимационното кино. Зрителският инстинкт 
безпогрешно разпознава дали пред камерата е застанало истинско 
човешко същество или негово подобие – рисунка, кукла, компютърна 
симулация. Анимационната техника и досега не е успяла да разреши 
редица проблеми, свързани с раздвижването на човешката фигура, и 
най-вече – да отговори на зрителското очакване за свръхестествените 
възможности на рисувания (или компютърно симулиран) персонаж. 
Липсата на известно преувеличаване на жестовете като че ли разоча-
рова зрителите.

Особено сериозни проблеми възникват най-вече при имитирането на 
човешката мимика. Те са свързани с преодоляването на елементарни за 
игралното кино положения – играта на сенки и отблясъци върху лице-
то, погледът, който при актьора непрекъснато се движи, а в рисувания 
му „дубъл“ повторението на подобно движение е невъзможно. Уолт Дис-
ни още в първия си пълнометражен филм схваща тези несъответствия. 

53  Режисьори на отделните епизоди във филма са Джеймс Алгар, Самюъл 
Армстронг, Форд Бийби, Норман Фъргюсън, Джим Хандли, Т.Хий, Уилфред Джаксън, 
Хамилтън Лъски, Бил Робъртс, Пол Сатърфийлд и Бен Шарпстийн.
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И прави необходимото, за да компенсира недостатъците на рисувания 
образ като премества акцента върху карикатурните образи на джудже-
тата. Ако действието на филма му разчиташе единствено на основните 
герои, където (рисунката на) Снежанка страда от вероломството на ма-
щехата си с доста неподвижно лице, а (рисунката на) принца е само жалко 
подобие на истински герой, може би публиката не само не би се редила 
на опашки пред киносалоните, но и би излизала масово преди финала. 
В последвалите филми на студиото подобни компенсаторни функции ще 
имат щурецът в „Пинокио“, мишките, птичките и котаракът в „Пепеляш-
ка“ или гаргойлите в „Парижката света Богородица“. Независимо от тези 
компенсации обаче Дисни е критикуван за прекалено натуралистичните 
елементи във филмите си, особено що се отнася до човешките персона-
жи. Той обаче търси начини да предизвика зрителска идентификация с 
персонажите и я вижда именно в натуралистичния образ.

Моделът на Дисни, който се базира върху реалистично нарисуваната 
човешка фигура, е водещ в холивудската пълнометражна анимация и до 
днес. Много автори дори се позовават на използвания от Жан Бодрияр 
термин „хиперреалност“ като отправна точка за анализ на този вид 
свръх-реалистична анимация. През 1981 г. Жан Бодрияр лансира своята 
теория за хиперреалността, основана върху симулакрума и симулация-
та. „Симулацията заплашва да заличи разликата между „истинното“ 
и „фалшивото“, между „реалното“ и „въображаемото“ – пише той 54, и 
обръща специално внимание върху хиперреалното и въображаемото в 
Дисниленд като игра на илюзиите и фантазмите. А последвалият анализ 
на медийните и политически рефлексии като дублираща форма на ре-
алността, е основан върху схващането му за симулакрума като единица 
на хиперреалността, под чието въздействие самата реалност изчезва.

По аналогичен начин и Умберто Еко се позовава на подобен фе-
номен – създаването на свръхреалистични реплики на исторически 
места и предмети в пълен мащаб в различни музеи по света (между 
които и Дисниленд), макар и „по-лъснати, по-блестящи и защитени 
от разваляне“. 55 Но същността на масовото развлечение и в кино-
то, и в туристическите атракции има еднакви корени в стремежа на 
масовото съзнание да смесва реалното с неговото вторично въз-

54  Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations. In:Selected writings, ed Mark Poster. 
Stanford University Press, 1998, pp.166-184, http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/
articles/simulacra-and-simulations/, 10.04.2014

55  Eco, Umberto. Travels in Hyper-reality, San Diego, N.Y., London: Harcourt, 1986, p.1-58
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произвеждане. „Напълно реалното“ се идентифицира с „пълната 
фалшификация“ – пише Еко.56 

В определени случаи анимационното кино като че ли претендира „за 
ролята на свръхживот или хиперреалност и именно с това поразява сър-
цата и умовете“.57 Може да се твърди, че и след навлизането на компю-
търно генерираните образи като основна техника в анимационното пъл-
нометражно кино, моделът се запазва и усилията на мнозинството автори 
са насочени към създаването на илюзията за реалност и правдоподобност 
(plausibility, verisimilitude). Стремежът към произвеждането на изкуствен 
„дубъл“ на реалността води до такива крайности като „Реална фантазия“ на 
Хиронобу Сакагучи от 2001 г. Желанието да се достигне до пълна илюзи-
онност дори е наречена от Адам Дейвис „не съвсем изискана завист към 
фотографията“. 58 Фактурите, кожата, порите на лицето, меките части, 
дрехите, осветлението, обемите, сенките и т.н. стават все по-реалистични 
и подробни. Детайлите, изграждащи синтетичния „актьор“, са все по-фини, 
като нарушават първоначалната „идеалност“ с почти незабележима мрежа 
от бръчици или неравности, от които лицето да стане „по-живо“. Трансфор-
мацията от първите скелетоподобни, облечени с мрежа от триъгълници и 
правоъгълници, фигури почти (но все пак не съвсем!) достигат до качест-
вото на аналоговите изображения. Стремежът е очертан, но именно и тук 
се крие орисията на вечното дубльорство. Чертите на живите актьори, по 
чието поведение и мимика е изграден филмът, прозират в облика на син-
тезираните персонажи от „Final Fantasy: The Spirits Within“, но вторите ви-
наги ще си останат „неталантливите“ (и по-важното не-живите) дубльори. 
Въпреки всичко рекламните материали определят филма като „жалон“ и 
„крайгълен камък“ в историята на киното, като спектакъл на авангардните 
технологии, труд и паричен ресурс, като само веещата се прическа на Аки 
Рос (главната синтетична героиня) се състои от 60 000 отделни косъмчета и 
около 200 дигитални графици и аниматори са работили по лицето ѝ.59 Това 
обаче не пречи на някои автори като Ливия Моне например да сравнят 

56  Ibid, p.7
57  Орлов, Алексей. Аниматограф и его анима. Психогенные аспекты экранных 

технологий. Москва, Импэто, 1995, с. 15
58  Davis, Adam. Native Images: The Otherness and Affectivity of the Digital Body. – In: 

Jump Cut: A Review of Contemporary Media, No. 55, fall 2013, http://www.ejumpcut.org/
archive/jc55.2013/DavisCGI/index.html, 16.05.2014

59  Bode, Lisa. From Shadow Citizens to Teflon Stars: Reception of the Transfiguring Ef-
fects of New Moving Image Technologies. Animation: an interdisciplinary journal, 2006, 
1(2): 173-189
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компютърно генерираните хора с извънземните фантоми и да считат, че 
анимираните хора „буквално вампиризират“60 актьорите, по които са мо-
делирани чрез motion capture – дигиталния аналог на ротоскопа. Според 
нея технологичният прогрес поражда това, че хищникът се храни от жерт-
вата: „Еластичните, точково-конституирани фигури, произведени от 
компютъра чрез данни от motion capture технологията, осигурени от 
„поглъщането“ на реални живи актьори води до това, че „живата кръв“ 
на последните става „животворен материал“ за натуроподобното 
поведение на дигиталните актьори.61 А Пиер Флоке направо заявява, 
„че рекламираните като реални, лицата в „Реална фантазия“ прекрасно 
се вписват в музея на Мадам Тюсо.“62 Дигиталните актьори са може би 
най-изявената хибридна форма в съвременното анимационно кино, тъй 
като винаги ще бъдат едновременно производни както от живата игра на 
своя предкадров прототип, така и от сложна система алгоритми и техно-
логични похвати. 

Въпреки основателните критики обаче „Реална фантазия“ на Сакагучи 
отива радикално по-напред в стремежа да се създаде виртуален актьор в 
сравнение с по-ранните опити в тази посока. Севина Иванова пише: „Пионер 
в тази област е проф. Надя Магненат-Талман. Изследователката работи 
в различни области, сред които биология, психология, компютърни науки 
и математика, а през 1977 г. защитава докторска степен по квантова 
физика в Университета в Женева. През 1987 г., заедно със съпруга си Даниел 
Талман, тя публикува разработка върху софтуер за виртуални актьори 
(Human Factory), включваща и кратка анимация с компютърни персонажи.63 
Усилията по създаването на такъв персонаж са демонстрирани нагледно 
в кратък филм със заглавие „Рандеву в Монреал“ (реж. Надя Магненат-
Талман, Даниел Талман). В него за първи път са показани компютърни 
модели на известните артисти Мерилин Монро и Хъмфри Богарт на 
среща в кафене. Проектът предизвиква широк отзвук и интерес както 

60  Monnet, Livia. A-Life and the Uncanny in Final Fantasy: The Spirits Within. Science Fic-
tion Studies, 2004, 31 (1), p.99

61  Цит. по Mihailova, Mihaela. The Mastery Machine: Digital Animation and Fantasies of 
Control. In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2013, 8: 131, p. 143

62  Floquet, Pierre. Would Computer Generated Images Conceal Genuine Emotions. Or 
CGIS vs CGES. In: Selected Writings from the UTS, University of Technology of Sydney, 
2011, p. 33-42

63  Magnenat-Thalmann, Nadia and Daniel Thalmann, The Direction of Synthetic Actors 
in the Film Rendez-Vous a Montreal. Ferrell, Robyn. Life threatening life: Angela Carter and 
the uncanny. Illusion of life, essays on animation, Power publications, Sidney, 2007. – IEEE 
Computer Graphics and Applications, vol. 7, no. 12, pp. 9-19, Dec. 1987
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сред публиката, така и сред киносредите. Това слага началото на 
именитата ла  бо ратория „Миралаб“ в Швейцария, чи ято основна цел 
са разработките, свързани със съз даването или си му лирането на вир-
туален човек.“64 

64  Иванова, Севина. Визуални тенденции в триизмерната компютърна анимация. 
В: Докторантски четения 2010-2011, С., НБУ, 2014, с. 65-66

„Реална фантазия“, реж. Хиронобу Сакагучи, 2001
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От днешна гледна точка филмът „Рандеву в Монреал“ изглежда 
безнадеждно остарял, „пластмасов“ и крайно неубедителен, особено 
в създаването на анимационното движение. Но всъщност тази крат-
ка презентация на виртуални персонажи е показателна за стремгла-
вото развитие на технологията. За тринадесетте години, разделящи 
„Рандеву …“ от „Реална фантазия“, скокът в дигиталното генериране 
на виртуален актьор е огромен. Имитацията на реалността става все 
по-убедителна, генерираните актьори – „все по-истински“, средата – 
все по-богата. Но и най-съвършените имитации на реалността засега 
не успяват да достигнат до истинското психологическо въздействие 
на живия оригинал. Цифровата репрезентация на персонажа все още 
е далече от „аурата“ на истинския актьор и по аналогия с редица от 
филмите на Дисни, дигиталните дубльори също пораждат известно 
разочарование у публиката.

Хиперреализмът в анимационното кино – баланс 
на ръба на „странната скалà“

Критиката към всевъзможните компютърни симулации на реалния 
свят не закъсняват и редица изследователи подчертават, че тези „хи-
перреалистични“ персонажи предизвикват известна негативна реак-
ция. Това, че образите са твърде подобни на истински човешки съще-
ства, само усилва усещането за онтологично несъответствие с реал-
ния живот. А и много често авторите на тези компютърни симулации 
карат зрителите да се чувстват наистина в някакъв подвижен музей 
на восъчни фигури, отколкото да се потопят във вълшебната (хипер) 
реалност.

Обяснението за подобен отрицателен отклик може да се намери в хи-
потезата на Масахиро Мори за „странната долина“ (the uncanny valley). В 
България вече е публикувана монографията на Цветомира Николова за 
хипотезата на японския учен, в която тя подробно анализира неговата тео-
рия 65. Масахиро Мори е специалист по кибернетика и роботика, който 
през 1970 г. публикува изследването си в сп. „Енерджи“66. Това е новатор-

65  Вж. Николова, Цветомира. Хипотезата за „странната долина и анимацията.  С., 
НБУ, 2014

66  Mori, Masahiro. Bukimi No Tani (The uncanny valley). – Energy, 1970, No.7(4), 
pp. 33-35 
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ски труд за емоционалния отклик, който предизвикват у човека „нечо-
вешките“ обекти и по-специално роботите. Според Мори, когато външ-
ният вид и движения на един робот се отдалечат от чисто прагматичната 
функционалност на промишлените роботизирани машини с техните гео-
метрични и неорганични форми, той става по-приемлив и по-симпатичен 
за хората. Но когато хуманоидният дизайн надхвърли определен праг, чо-
вешката реакция бързо се превръща в отвращение. Мори нарича преми-
наването на тази граница „странната долина“67. По времето, когато Мори 
публикува изследването си, роботиката все още решава проблемите на 
функционалността и не дава приоритет на антропоморфния дизайн. Ху-
маноидните роботи съществуват предимно в литературната фантастика, 
но авторът отбелязва, че крайната цел на роботиката е все пак приликата 
с хората. И по пътя към тази крайна цел се намира „странната долина“ на 
възприятията. 

67Uncanny освен като „странен“, може да се преведе още като плашещ, тайствен, 
обезпокоителен

Схемата на Масахиро Мори за „странната долина“, 1970
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За да онагледи 
хипотезата си, Мори 
прави аналогия меж-
ду антропоморфи-
зирания робот и ръ-
ката-протеза. „Ако се 
здрависаме с човек с 
изкуствена ръка, без 
да сме разбрали, че е 
изкуствена, ние усе-
щаме нещо странно 
– изненадваме се 
от студенината 
и твърдостта на 
ръката. Затова тя е 
на дъното на долината.“68 Мори предполага, че негативната реакция в 
зоната на „странната долина“ е свързана със страха ни от смъртта. 69 Ма-
сахиро Мори предполага, че дизайнерите на роботи биха могли да раз-
работят такъв тип външен облик на робота, който да излезе от „долината“ 
и да достигне до втория връх на безусловното одобрение. Но препоръ-
ката му е все пак те да стремят към първия връх, а не към втория, защото 
дори малките грешки (като „смеещия се робот“ на изложението в Осака 
през 1970 г.) отвеждат публиката право в „странната долина“. Самата хи-
потеза на Масахиро Мори не е доказана експериментално, подлагана е 
на множество критики и трансформации. През 2007 г. Кристоф Бартнек, 
Такаюки Канда, Хироши Ишигуро и Норихиро Хагита в доклад на 16 
международна конференция „Интерактивна комуникация робот-човек“ 
предлагат промяна в графиката на Мори и наричат новите си проучвания 
„странната скалà“, където липсва така нареченият „втори връх“ на зрител-
ското одобрение.70 

68  Mori, Masahiro. Bukimi No Tani (The uncanny valley). – Energy, 1970, No.7(4), p. 33 
69  Като цяло есето има психоаналитична обосновка, базирана върху изследването 

„За психологията на странното“ на Ернст Йенч от 1906 г. и своеобразния отговор на 
Зигмунд Фройд „Тайнственото“ („Das Unheimliche“) от 1919 г. По-късно някои комен-
татори на Мори ще намерят връзката между неговата теория и нарушаването на раз-
познавателния механизъм за избор на сексуален партньор.

70  Bartneck, Ch., Kanda, T., Ishiguro H. and Hagita, N. Is The Uncanny Valley An Uncanny Cliff?
http://www.bartneck.de/publications/2007/uncannyCliff/bartneckKandaROMAN2007.

pdf, 22.03.2010

Схема на хипотезата за  „странната скалà“ на 
Кристоф Бартнек, Такаюки Канда, Хироши Ишигуро и 

Норихиро Хагита, 2007
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Независимо оба-
че от малкото екс-
периментални дан-
ни, които да опишат 
точно зависимост-
та между антропо-
морфния образ на 
робота и реакцията 
на харесване или 
отблъскване в зри-
телската перцеп-
ция, все пак интуи-
тивно схващаме, 
че в хипотезата за 
„странната долина“ 

има известна доза истина, макар и тя да е трудно определима. По-съ-
щественото в случая е това, че в анимационното кино, което също 
борави с подобни изкуствено синтезирани същества (особено в епо-
хата на компютърно генерираните образи), могат да се наблюдават 
аналогични реакции на харесване или отвращение, предизвикани от 
самия стремеж на авторите да създадат двойници на човешки съще-
ства на екрана.

Теорията на японския кибернетик започва да се обсъжда в профе-
сионалните среди още с появата на първите антропоморфни компю-
търни анимации. След излизането на „Тенекиената играчка“ на Пиксар 
(1988, реж. Джон Ласитър) се оказва, че публиката реагира рязко от-
рицателно на компютърно генерираното бебе. Първоначалното схва-
щане, че неприятното усещане за „пластмасовост“ и неестественост на 
образа се дължи само на все още недостатъчното развитие на компю-
търната технология, не се потвърждава. През изминалите години ком-
пютърната анимация успя да постигне значителен технически напре-
дък в създаването на различни текстури, които много успешно имити-
рат човешката кожа, както и в раздвижването на коса, дрехи, козина 
и т.н., но проблемът като че ли е все още актуален. Дигитално замръз-
налото лице на Том Ханкс в „Полярен експрес“ (2004) или дигиталните 
гримаси на Джим Кери в „Коледна приказка“ (2009) на Робърт Земекис 
потвърждават това. Лишената от истински живот мимика на CG об-
разите, при доловимото физическо сходство с популярните актьори, 

„Тенекиената играчка“ на Пиксар (1988, реж. Джон 
Ласитър)
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предизвиква без съмнение усещането за подмяна и за фалш. За това 
свидетелстват и недотам удовлетворителните касови приходи, въпре-
ки традиционно мощната холивудска реклама и за двата филма. Па-
радоксално, тъкмо фотореалистичната прилика с реалните човешки 
същества понякога като че ли усилва усещането за „неодушевеност“ 
в контраст с етимологията на самата дума анимация – от латинското 
anima, душа. Зрителят инстинктивно чувства липсата на истинска ор-
ганика. Алан Холоденко нарича такива персонажи в традиционната 

„Полярен експрес“, реж. Робърт Земекис, 2004

„Коледна приказка“, реж. Робърт Земекис, 2009
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анимация „живомъртви“ 71, а Вивиан Собчак – „мъртвоживи“, визи-
райки „Реална фантазия“ на Сакагучи. 72

Към теорията на Масахиро Мори има сериозни критики, най-вече 
към това, че тя не е подкрепена от сериозни научни (приложно психо-
логически) доказателства. Усещаме някаква истинност в наличието на 
„странната долина“, но и същевременно не можем да отречем факта, 
че не всеки филм, показващ антропоморфни същества на екрана, е от-
блъскващ, неприятен и тревожен за зрителите. Дори напротив – често 
именно такива филми са касови рекордьори. Независимо от това, все 
повече кинематографисти се съобразяват с евентуалните последствия, 
които може да има „долината“ (или пък „скалàта“) в техния филм. Усеща-
нето за неистинското, което мимикрира като истинско, накърнява (или 
поне може да накърни) чувството за човешка идентичност.

Човешкото тяло като че ли се оказва най-универсалното мерило, чрез 
което лесно се създава и поддържа илюзията за „реалност“ във филма. Като 
зрители ние автоматично съотнасяме това, което виждаме на екрана, с все-
кидневния си житейски опит и по този начин се ориентираме в условност-
та. Затова безпогрешно усещаме подмяната в анимацията. Поради това 
например Фиона от „Шрек“ на Андрю Адамсон и Вики Дженсън от 2001 е 
много по-симпатична и привлекателна като зелена, обемно-карикатурна 
дебеланка, отколкото като стерилно красива принцеса. Именно поради 
това, че авторите са искали да избегнат ефектите на „странната долина“ 
в „Уол-и“ на Андрю Стантън (2008) в студио Пиксар се провеждат редица 
обсъждания какъв именно да бъде роботът и там антропоморфността е 
постигната чрез активирането на механизма на асоциацията, а не чрез ко-
пирането на човешката форма. Любопитен момент е и това, че „Стантън 
организира за це лия екип от аниматори про жекции с филмите на Бъс тър 
Кийтън. Цел  та е била да анализират „ка менното му лице“ и въз основа на 
този анализ да постигнат достатъчна емоционална изразителност с 
малко изразни средства.“73

Днес не можем да приемем графиката на Масахиро Мори като аб-
солютно достоверна, защото никой все още експериментално не е до-
казал къде точно се намират пиковете и падовете в нея, нито дали има 
само една „долина“ или са няколко. Не е доказано и дали психологиче-

71  Cholodenco, Alan. The Illusion of Life: Essays on Animation, Sidney: Power, 1999, p. 28-29
72  Sobchack, Vivian. Final Fantasies: Computer Graphic Animation and the [Dis]Illusion 

of Life. In: Animated Worlds, London: John Libbey, 2006, p. 171
73  Николова, Цветомира. Хипотезата за „странната долина и анимацията.  С., НБУ, 

2014, с. 185
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ската реакция на приемане или отхвърляне не е в значителна степен 
зависима от културните особености на различните публики. Но прак-
тиката вече показва, че буквалното копиране на човешкото тяло и дви-
жения (с motion capture) не дава винаги добър резултат. Днес, когато 
детайлите, изграждащи синтетичните хуманоиди са все по-фини, когато 
текстурите, кожата, бръчките и порите по лицето, меките части, освет-
лението, обемите, сенките и т.н. стават все по-реалистични, авторите 
на анимационни филми би трябвало все по-често да се замислят и за 
отрицателния ефект на „странната долина“ и да търсят баланса между 
правдоподобността и инстинктивните усещания на зрителя.

Засега обаче по-сериозни успехи в дигиталното синтезиране на образи 
като че ли са постигнати не толкова с човешките персонажи, колкото с ге-
нерирането на фантастични герои или животни. Да си припомним Ам-Гъл 
от „Властелинът на пръстените. Задругата на пръстена“ на Питър Джаксън 
(2001) или свирепия и много убедителен тигър от „Животът на Пи“ на Ан 
Лий (2012). В този смисъл особено интересно постижение е филмът на То-
мек Багински „Катедралата“ (2002). Филмът е номиниран за „Оскар“ и съще-
временно получава наградата на SIGGRAPH за късометражен филм, която е 
може би най-престижното отличие за компютърно-генерирано произведе-
ние в света. Странното пространство на „Катедралата“ – комбинация от фен-
тъзи и готика – е реализирано в стил Art Nouveau, за да създаде една едно-
временно заплашителна и очароваща атмосфера, вплитайки в единен ор-

Дигиталният тигър и дигиталните риби в „Животът на Пи“, реж. Ан Лий, 2012
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ганизъм човек 
и здание. Сама-
та катедрала е 
апокалиптично 
монументално 
живо творение, 
което поглъща 
в себе си по-
сетилите я пи-
лигрими. Лица 
и тела съставля-
ват колоните и 
орнаментиката 

ѝ, пулсиращи с конвулсията на живите същества, затворени в каменна 
твърд. Същевременно филмът съвсем не е самоцелна игра на две взаим-
но изключващи се „материалности“, а е метафоричен разказ за духовно 
просветление. Безименният човек преминава през болезнена трансфор-
мация – от тялото му израстват разкъсващи плътта ботанически елемен-
ти, които се сливат с изящните и величествени колонади на храма. В тази 
метафизична катедрала „капсулираните души са измъчени и техните тела 
са трансформирани в стволове и клони, но те все пак са анимирани (оду-
шевени) в апокалиптичната матрица на живата структура на Катедра-
лата.“74 Този мъчителен процес има две страни – сливането с духовността, 
приближаването към Бога, както и разтварянето в хилядолетната култура 
се заплащат с висока цена – с отказа от идентичността на собственото тяло 
и от самостойната битийност на личността. Познанието, прозрението и 
просветлението изискват жертва, а в някои кадри това може да се тълку-
ва и като мъченичество. Изборът на Багински да разположи катедралата в 
извънземен пейзаж, осветяван от две слънца, апелира едновременно към 
идеята за отвъдното, но и към иконографските очаквания на младата ау-
дитория. Това предопределя и необичайния успех на този късометражен 
филм, който и до днес се радва на интерес в глобалната мрежа. Подходът 
на Багински по формулата на Масахиро Мори за „странната долина“ би 
трябвало да предизвика у зрителя известно смущение от хиперреалистич-
но изградените фигури и лица, но това на практика не се случва, поради 
амбивалентния статут на човешките същества като самостойни и съще-
временно – несамостойни форми. Самата катедрала също е изградена като 

74  Dollens, Dennis. The Cathedral Is Alive: Animating Biomimetic Architecture. In: Ani-
mation: an Interdisciplinary Journal, 2006, Vol. 1(1), p. 108

„Катедралата“, реж. Томек Багински, 2002
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био-миметичен организъм, с което отдалечава цялата визуал на постройка 
на филма от подсъзнателното сравнение с реалността и от „странната до-
лина“. Филмът е и нагледен пример, че не самото създаване на анатомично 
близки до човешкия строеж фигури и лица предизвикват неприемане от 
страна на зрителя, а че начинът, по който те са вплетени в сюжета и кон-
кретната им интерпретация е това, което оказва истинско въздействие 
върху публиката.

Стремежът на киното да създава компютърни симулации, които да ко-
пират човешките тела и лица се мотивира от възможностите, които дава 
анимацията за изграждане на фантастично и нереално действие, което 
обаче да изглежда достатъчно убедително и „истинно“ на екрана. Така ав-
торите се опитват да подтикнат зрителя към идентификация с персона-
жите. Това обаче е и твърде опасна територия, в която цялото скъпо на-
чинание може да се срути от „странната скалà“ в „странната долина“ на 
зрителското отхвърляне. Създаването на „трансчовешки“ образи крие 
рискове, но няма да загуби привлекателността си за творците. Затова и 
теорията на Мори, макар и описана с неточни параметри, ще продължи 
да бъде обсъждана. Пробивите в убедителността на образа ще съпът-
стват киното и занапред, но мощната притегателност на онтологията 
на естественото човешко поведение, комбинирана с неограничените 
възможности на фантастичното, ще продължи да бъде желан модел за 
стари и нови поколения автори. Касовият рекорд на „Аватар“ (2009, реж. 
Джеймс Камерън) подкрепя такава прогноза. 

Кристиян Мец през 70-те години на ХХ век въвежда понятието „фе-
тишизъм към кинематографичната техника“75 В него той визира осо-
бената привързаност на познавачи и критици към кинематографична-
та форма, пристрастията им към необичайните и понякога авангардни 
артистични решения. В днешно време обаче „фетишизмът“ към киното 
придобива съвършено нови измерения. CGI технологията, ефектът на 
масовото „фенско“ поведение през последните десетилетия се мулти-
плицира във все по-разрастващи се размери. Отдавна вече съществуват 
определени публики (особено сред по-младата възрастова група), кои-
то чрез интернет създават свои „агитки“, започнали с привържениците 
на „Междузвездни войни“ или „Трансформърите“. Днес почти всяка хи-
перреалистична анимационна продукция създава свой кръг почитате-
ли. Самата технология CGI не само споява, но направо циментира връз-
ката между феновете и произведенията, а ревностните почитатели като 

75  Metz, Christian. The imaginary signifier. Indiana University Press, 1982, p.76
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че ли не се и интересуват много от качеството на самите филми. За тях 
по-важни са ефектите, които като че ли в тяхното съзнание стават са-
мостоятелни сюжети за съпреживяване. Компютърната анимация съз-
дава блянове по невъзможната реалност, произвежда съвършени тела 
и лица (без дефекти, целулит и провиснал контур), предлага сублимация 
на зрителските желания чрез фантастичните качества и възможности на 
(супер) героите си. И макар че най-често компютърната пълнометражна 
анимация постига ефекта на убедително създадената външност, а не на 
психологически убедителната личност на екрана, привлекателността ѝ 
за публиката остава извън съмнение, въпреки „странната долина“. 

Фотографията като анимационен персонаж

Не е тайна, че в опитите си да постигне зрителска идентификация анима-
ционното кино често се обръща към фотографичния образ – аналогов 
или дигитален. Основен залог за успеха е подходящото представяне 
даже не толкова на антропоморфната форма, колкото на телесността, на 
материалната плътност на човека, на актьора, който стои зад „изиграването“ 
на ролята. Въпреки, че много от тези опити остават недотам успешни, все 
пак анимацията има и определени постижения в това отношение. А успехът 
е там, където тялото не е пренесено буквално от формата на актьора и 
балансира на ръба между достоверното и „прекроеното“. В този смисъл 
анимационното кино търси не само популярната CGI технология, но и 
много други възможности, които в рамките на условното изображение 
имат за референция реалното актьорско присъствие. Съществена част от 
тези възможности е обръщането към фотографията.

В теоретичен план все повече изследователи подчертават, че съвре-
менната дигитална фотография значително се различава от класическата. 
Най-обсъжданият проблем е „изчезването“ на формулираната от Чарлс Пи-
ърс „индексикалност“.76 И макар да няма абсолютната тъждественост меж-
ду фотография и предкадров обект, все пак фотографският образ (а и фил-
мовият целулоид) позволяват в много висока степен да съдим за предкад-
ровата реалност. Въпреки че и аналоговото фотографско изображение по 
своята същност е двойствено – „индексикално“, но и иконично (а понякога 
и символично), дигиталната технология драстично променя взаимоотно-
шенията образ-обект. Фотохимичната реакция, протичаща върху негатива 

76  В случая с фотографията това е йерархията във връзката на фотографския образ  
с реалния обект, който запазва аналогово формите на снимания обект.
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под въздействието на светлината, е заместена от абстрактен бинарен код, 
разделящ изображението на интервали, които могат да бъдат лесно мани-
пулирани, а части от тях и презаписвани. Божидар Манов пише: „… цялата 
еволюция на аудиовизуалния образ от първозданното му зачеване в апара-
та на братя Люмиер до днешното му повторно (пре)раждане във вирту-
алната „камера обскура“ на универсалната комуникационна web мрежа се 
движи по една симетрична и равноделна парабола: от 100-процентовата 
фотографична достоверност на първите, макар и технически нечис-
ти изображения, през всевъзможните им субективизирани преработки 
до новата „дигитална достоверност“, която обаче по изначалната си 
технологична природа не е естествена, а синтетична достоверност, 
постигната благодарение на съвършената цифрова преработка на онази 
същата, някогашна, първозданна достоверност.“77 Това на практика озна-
чава безгранична възможност за цифрова намеса в първоначалното „ис-
тинно“, „индексикално“, „онтологично“78 изображение от страна на автори-
те. „Фотографичното днес – пише Лев Манович, – е фото-ГРАФИЧНО, като 
фотографията осигурява само началния слой на общия графичен микс.“79 
Независимо от тази възможност, обаче някаква дълбочинна и изконна 
връзка с реалността все пак остава и тъкмо тя ни позволява да наричаме 
дори и манипулираните изображения именно фотографии, а не рисунки. 
Или, както казва Ролан Барт: „Във фотографията никога не мога да отрека, 
че нещото е било там.“80

Фотографската достоверност често изкушава аниматорите в различна 
степен – от живописно-натуралистичното пресъздаване на узнаваем от 
широката публика образ до колажното инкорпориране на реална фото-
графия в тъканта на анимационния филм. Колажността, разбира се, е мно-
го широко разпространен вид хибридност, който има своята художествена 
стойност в съпоставката между две (или повече) „тъканно-несъвместими“ 
текстури, условности, принципи на изображение. Енергията на колажното 
въздействие върху публиката се гради именно върху очевидните „несъв-
местимости“, върху сравнението между различни по своя характер еле-
менти, които вътрешно-монтажно си взаимодействат в рамките на един 
цялостен визуален образ. Рязко разграничимата природа на двете медии – 
фотографията и рисунката – са много интересен обект на анализ, но тук ис-

77  Манов, Божидар. Дигиталната стихия. София: Титра, 2003, с. 137
78  По Андре Базен.
79  Manovich, Lev. Future Image. In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2006, 1:25, p. 27
80  Барт, Ролан. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: Агата А, 2001, с. 90
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кам да обърна внимание на другите видове на тяхното смесване и препли-
тане. Колажният образ, съставен от фотографски и рисункови елементи, 
е лесно разчленим на отделните си съставни части дори от зрител, който 
не притежава особени познания в изобразителното изкуство. Не така стои 
обаче въпросът с някои гранични форми на смесване на фотография и ри-
сунка, в които границите между отделните медии се размиват в една или 
друга посока. Фотографско-базираните образи не винаги могат да бъдат 
„разчетени“ като такива, но авторите на анимационни филми, които впли-
тат фотографията в изграждането на типажите си, със сигурност се стремят 
да внушат на зрителите си определено усещане за истинност, достовер-
ност и телесност. 

Следващите два примера илюстрират два различни подхода в 
тази посока.

Унгарският пълнометражен анимационен филм на Арон Гаудер „Гето-
то“ (2004) е изграден като публицистична гротеска-абсурд и комбинира 
узнаваеми проблеми и ситуации от първото десетилетие на прехода след 
падането на Берлинската стена с фантасмагористична измислица. 8-ми 
район на Будапеща е гето в буквалния смисъл на думата – силови гру-
пировки, младежки банди, ученически вражди, невъобразим етнически 
микс от унгарци, цигани, китайци и араби, подкупна полиция, продажни 
политици, врачки и гадателки, незаконно подслушване, проституция, нар-
котици… С една дума – всичко, което и до днес пълни страниците на пре-
сата. Плюс любовна история между циганина Ричи и дъщерята на унгар-
ски силов бос Юлика. Фантасмагорията започва, когато младата групичка 
градски несретници с право решава, че пътят към бързото забогатяване 
минава през нефта. С помощта на училищния зубър с очила, изобретил 
машина на времето, те се връщат милиард-две години назад и подгонват 
стадо мамути към лобното им място, което е точно под 8-ми район. Про-
дажбите от новопоявилия се нефтен кладенец вървят добре, но само за 
кратко. Филмът отново прехвърля наратива си към публицистичността 
– този път към паниката на световните лидери от нарушеното статукво. 
Джордж Буш, Владимир Путин, Тони Блеър (в началото скрит, неизвестно 
защо, зад маската на Дарт Вейдър), Жак Ширак, Ариел Шарон, безименен 
китайски ръководител, та дори папата са обезпокоени. В стил „теория на 
конспирацията“ Буш взима решение да защити „изконните американски 
интереси“ с атомна бомба. Виждаме я да лети, да се взривява и да обра-
зува страховитата си гъба … над Букурещ, както доволно обявява сами-
ят Буш. Е, малко объркване в навигацията, ама нефтеният кладенец така 
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и така си пресъхва – май стадото мамути стига само за няколко златни 
часовника и една-две други екстри. Черният хумор и абсурдните ситуа-
ции прескачат непрестанно между откровената фантасмагория и реални 
политически алюзии, което предопределя и избрания визуален стил на 
филма. За основа на изображението на лицата на персонажите са послу-
жили около 350 фотографии на актьори и реални политически фигури. Те 
са стилизирани и обработени, като са инкорпорирани в рисуваните тела 
в различна от анатомично вярната пропорция. Грубият „шев“ на изрез-
ката, подчертан с дебел контур или с различен от тялото цвят, придава 
условност на цялостното визуално решение, така че до известна степен 
фотографската основа се загубва под контура на рисунката. Дори порт-
ретите на известните личности носят своята шаржова условност. Прикри-
тата фотографичност на образите обаче носи своето скрито въздействие, 
подсилва публицистичния пласт на филма, намеква за дистанционна 
връзка на действието с реални механизми на властта и геополитиката, 
въпреки изведената на преден план абсурдистка концепция.

Другият анимационен филм с широк международен успех от послед-
ните години, който вплита фотографичен образ в структурата на визуал-
ното си решение, е „Метропия“ (2009) на шведския режисьор от египетски 
произход Тарик Салех. Важно е да подчертая, че режисьорът е автор на 
документални филми, а „Метропия“ е дебютът му в областта на пълноме-
тражната анимация. Салех е един от немногобройните документалисти, 

„Гетото“, реж. Арон Гаудер, 2004
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които се обръщат към обобща-
ващата сила на анимационното 
кино. В главата „Документализъм 
и анимация“ отбелязах, че имен-
но анимационните режисьори и 
художници са тези, които прис-
тъпват към документалния факт, 
за да потърсят друг вид контакт 
с публиката си. А самите доку-
менталисти често се стъписват 
пред огромната трудоемкост, 
необходима за изработването на 
анимационен филм. В случая с 
„Метропия“ нагласите се срещат 
в полето на фикцията.

Филмът е фантастична ан-
тиутопия, в която следенето на 
личността далече е надминало 
„грубоватите“ физически изме-
рения на „1984“ на Оруел с не-
говия Голям брат и е навлязло в 
подслушването на реалните ми-
сли на хората, чрез единствения 

достъпен на пазара шампоан, който превръща косите им в малки предава-
телни антенки. Могъщата корпорация, която контролира действия, мисли, 
неизречени хрумвания, контролира и природните ресурси и най-вече ме-
трото – символа на всеобщата унификация. Няма да се спирам на сюжета 
на филма, а ще обърна внимание върху начина на изграждането на персо-
нажите. Филмът е реализиран на границата на 2D и 3D компютърното из-
ображение, но създава усещането за триизмерност с базираната си върху 
фотографски материал визия. Фотографиите са дорисувани във Photoshop 
и са анимирани в After Effects. Салех и художникът му Мартин Хълтман са 
направили множество фотографии на персонажите си81, които след това са 
обработили дигитално, драстично променяйки анатомичните им пропор-
ции. Огромните глави и хилавите тела въздействат шоково – очевидната 

81  Макар персонажите да са озвучени от актьорите Винсънт Гало, Джулиет Луис, 
Стелан Скарсгаард и други, фотографските образи са на непрофесионалисти – главен 
готвач на заведение, където често обядвали хората от студио Atmo, момиче от 
фризьорски салон и т.н.

Плакат за филма „Метропия“, реж. Тарик 
Салех, 2009
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портретна конкретност на фотографията влиза в противоречие с общия 
абрис на фигурата. Те обаче не изглеждат като колаж, а като цялостни те-
лесни образи. А изкривеният им хиперреализъм съответства напълно на 
дистопичния сюжет. Деформацията на човека в тоталитарното общество е 
представена във физически план, без при това да се губи и усещането за 
реалност. Когато някой подслушва мислите ти, това не остава без външни 
последствия. В интерес на истината, деформирани и хибридизирани са не 
само пропорциите на телата, но и самите лица на актьорите. Така те придо-
биват един двойствен статут – стават колкото реални, толкова и имагинер-
ни. При това тази комбинаторика в подхода изглежда органично и съще-
временно притежава условността на истински анимационен персонаж. За 
да реализират илюзията за движение и мимика, Салех и главният аниматор 
Исак Гиертсен раздвижват отделно носове, очи, усти и постигат убедите-
лен ефект за обръщане на главата, за лицево изражение, за движение на 
тялото. Персонажите оставят впечатлението за интровертна сдържаност, 
не са податливи на взривни емоции, което само подсилва усещането за 
тайнственост, за параноя, за алиенация. Филмът е хиперреалистичен и съ-
щевременно условен, потопен в мрачни сиво-кафяви тонове на границата 
на монохромността. Същевременно в цялата експресивност на визуалната 
концепция, „във формата на главата и тялото на Роджър се усеща влия-
нието на „Викът“ на Мунк“.82 

Анимацията често е използвала фотографията, за да създаде усеща-
нето за връзка между условното действие и реалността. Но в повечето 
случаи авторите прилагат принципа на колажа и на контрастните израз-
ни средства. „Метропия“ успява да впрегне фотографското изображе-
ние в органичен анимационен образ, в който няма следа от „шевове-
те“ на изрезката или сглобяването на персонажа. „Хибридизирането и 
модифицирането на човешкото тяло – пише Михаела Михайлова – са 
централни за естетиката на „Метропия“.83 

Тези два филма – „Гетото“ и „Метропия“ са показателни за различни под-
ходи при инкорпорирането на фотографския образ в анимационния филм. 
В първия случай фотографията е „разтворена“ в рисунката, на места е не-
уловима и е силно ретуширана чрез графично или живописно наслагване 
върху реалната и обективна снимка. Във втория случай материалността 
на фотографичния образ е съхранена във висока степен, с изключение 

82  Sharkey, Betsie. Movie Review: Metropia, Los Angeles Times, 25 June,
 http://articles.latimes.com/2010/jun/25/entertainment/la-et-metropia-20100625, 15.08.2013 

83  Mihailova, Mihaela. The Mastery Machine: Digital Animation and Fantasies of Control. 
In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2013, 8, p. 140
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на тези необходими деформации, които да оразмерят увеличените про-
порции на главите към тялото или да придадат по-драматични сенки на 
черепното скулптиране. Пародийно-абсурдисткият ефект в „Гетото“ е диа-
метрално различен от усещането за „екзистенциален ужас“84 в „Метропия“. 
Но и в двата филма авторите са избрали сходен технологичен подход при 
анимирането – компютърната изрезка, раздвижвана в 2D и 3D среда. Във 
филма на Салех дори амбицията за постигане на усещането за реална сре-
да е още по-изявено – на места аниматорите работят с цели 80 слоя от изо-
бражението. Очевидно е, че (при по-голям бюджет) и двата филма биха 
могли да използват технологията motion-capture за по-висока „натурна“ 
убедителност и илюзия за дълбочинно изградена среда. И при двата филма 
се усеща леката накъсаност в движенията на персонажите, неизбежна при 
избраната технология. Точно тези нащърбени движения повдигат и един 
имагинерен въпрос – дали, ако това бяха холивудски продукции, решени 
изцяло в 3D с цялата технологична подкрепа на мощните студия, резулта-
тът щеше да бъде по-убедителен? Според мен – не. Фотографски базирани-
ят образ на „Гетото“ и „Метропия“ е, макар и по различен начин, силно де-
формиран, изискващ и съответното условно раздвижване на персонажите. 
Motion capture технологията би разрушила финия баланс на условността и 
(вероятно) би сринала зрителските усещания отново в „странната долина“ 
на Масахиро Мори. Колкото и да е приблизителна теорията на Мори, все 
пак тя има своите основания – с неясни граници, понякога с драстични раз-
минавания в субективните възприятия, но все пак частично валидна. А ав-
торите, избрали един или друг подход и техника, би трябвало да се съобра-
зят с „естетическата мяра“ – другото определение за субективна преценка, 
дълго битувало в изкуствознанието и обучението на творците. 

Погледът като проблем

Когато гледаме хиперреалистични анимации, обикновено сме носени 
от интригата и сюжета, от странния, но достоверен свят на авторите. Има 
обаче едно малко камъче, което много често (да не кажа – почти вина-
ги) обръща колата. Нещо в погледа на иначе съвършено изградени пер-
сонажи започва да пее на фалшива нота. Дребна наглед подробност, но 
тя често нарушава цялостното впечатление и става пречка по пътя към 
така желаната пълна идентификация между зрител и протагонист. Кол-
кото и усилия да влагат авторите върху разработката на реалистичните 

84  Ibid.
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си персонажи, все нещо 
не достига. Цели екипи в 
най-реномираните студии 
впрягат усилията си за раз-
решаването на този про-
блем, но досега като че ли 
нямат голям успех. В много 
от случаите имаме усеща-
нето, че филмовият герой 
(рисуван или дигитален) 
гледа в нас, но не ни виж-
да. Интересното е, че този 
ефект се проявява преди 
всичко в хиперреалистич-
ната анимация, там където авторите се опитват да дублират актьорското 
поведение и да симулират реалност на чувствата. В анимационните фил-
ми, които разчитат на хиперболата и метафоричното действие подобен 
проблем липсва, тъй като там най-често очите изскачат извън орбитите 
си или просто са маркирани с точица. Публиката се засмива на гега и дори 
не ѝ хрумва да търси психологическа дълбочина в това. Когато обаче 
имаме работа с желаната от авторите „психологизация“, нещата не стоят 
безпроблемно. Неделчо Милев пише: „Погледът е недостъпен за скулп-
турно изобразяване, а в 
равна мяра – и за рисуван 
или куклен филм. (…) Гор-
диев възел на единството 
и противоречието между 
„фотографическото“ кино 
и „традиционната“ ани-
мация е изобразяването на 
човешката микромимика 
и поглед на крупен план.“85 
Цветомира Николова на-
рича този негативен ефект 
„проблемът с бягащия 
поглед“86. Във връзка с опи-

85  Милев, Неделчо. Теория на киното – информатични и психоаналитични 
измерения. С.: Аскони-издат, 2006, с. 224

86  Николова, Цветомира. Хипотезата за „странната долина и анимацията. С., НБУ, 

„Мадам Тютли-Пютли“, реж. Крис Лавис и Мачек 
Шчербовски, 2007

Лори Маер като актриса „зад кадър“ в „Мадам 
Тютли-Пютли“,
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та за преодоляване на този проблем канадците Крис Лавис и Мачек Шчер-
бовски предприемат радикална мярка в кукления си филм „Мадам Тют-
ли-Пютли“ (2007). Чрез използването на сложна компютърна технология 
те вграждат живи очи на актьори в куклите си, като по този начин се опит-
ват да оживят погледа на персонажите. Експериментът им струва пет дъл-
ги години труд. Резултатът е странен и стряскащ. Живият човешки поглед 
влиза в противоречие с условно изградените куклени типажи. Независи-
мо от това обаче именно тази странност като че ли допринася за острото 
усещане за съспенс и неясна заплаха във филма, където на практика не се 
случват особено страшни неща. Но усещането за предстоящо убийство във 
влака остава и филмът се помни дълго след това с необичайното решение 
на „казуса бягащ поглед“. Цветомира Николова пише, че „целта е очите да 
станат по-изразителни, но като че ли те стават по-живи от куклите и 
това създава ефект, доста близък до „странната долина“.87 На практика 
обаче хибридната колажност на филма има хипнотично въздействие, въ-
преки очевидната разлика в текстурите – жив поглед и грубо скулптира-
ни куклени лица и тела, леко сковани от ограниченията на стоп-моушън 
технологията. Вероятно обаче именно тази радикална разлика между два-
та, ясно различими статуса на изображението създава онова естетическо 
напрежение, което прави филма „Мадам Тютли Пютли“ толкова награжда-
ван и дискутиран. Тази колажност със сигурност допринася за сюрреалис-
тично-параноичното настроение, а светът изглежда изцяло амбивалентен 
и непознаваем. В случая Крис Лавис и Мачек Шчербовски демонстрират 
определена амбиция да предадат емоционална достоверност на преживя-
ването на героинята си – нещо, което е изключително трудно в куклената 
анимация. Още повече, че наративът прескача през цялото време от обек-
тивното в субективно време-пространство на действието, като границите 
между двете са често неразличими.

Примерът на канадците е толкова заразителен, че през 2012 датчани-
нът Йохан Йотингер използва същия похват с комбинацията между живи 
очи и кукла във филма си „Седем минути във Варшавското гето“ (2012).

Да рисуваш върху актьора

След като погледът и микромимиката на актьора трудно се поддават 
на изразителна трансформация в анимационното кино, много от худож-
2014, с.187

87  Пак там, с. 189
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ниците търсят алтернативни пътища, различни от най-простата употре-
ба на ротоскопа или „моушън кепчъра“, за да се опитат както да съхранят 
усещането от живото човешко присъствие, така и да преоформят образа 
с необходимата степен условност, която да тушира недостатъците. 

Един от интересните примери в това отношение е „Ренесанс“ на Крис-
тиян Волкман (2006). Филмът е изграден по всички правила на филм-ноар, 
с тази разлика, че е ситуиран във футуристичното бъдеще на 2054 година 
в Париж. Отвлечена е високопоставена служителка и учен в корпорация-
та Авалон, продаваща най-търсената стока – формулата за вечна младост. 
Бившият полицай Карас и сестра ѝ се опитват да решат случая, като в хода 
на действието се натъкват на премълчани тайни, престъпления, датиращи 
далече в миналото, корумпирани шефове и т.н. Сюжетът е занимателен без 
да излиза извън границите на обичайното за черния филм и криминалния 
трилър действие. В случая обаче е по-важен подходът към изображението. 
Ротоскопската техника е умело подложена, за да послужи за реализиране-

„Ренесанс“, реж. Кристиян Волкман, 2006
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то на артистична черно-бяла графика. И тук контрастът между „фотогра-
фичността“ (която се предполага от ротоскопа) и графичния стил създава 
много интересен визуален ефект. Образите са решени в плътни черни и 
бели цветове. Когато употребяваме понятието „черно-бяла фотография“ 
това обикновено означава изображение във всички нюанси на сивото, 
без контурни линии и внезапни преходи от светло към тъмно. Кристиян 
Волкман избира коренно противоположния подход – цялото изображе-
ние е съставено почти изцяло от чисти черни и бели петна, а там, където е 
необходимо да се маркира светлосянка, тя се оформя чрез сгъстяващи се 
и раздалечаващи се черни линии. Движението на сенките върху лицата и 
телата е много активно и създава изключително усещане за драматизъм и 
съспенс. Изменението на геометрията на сенките е всъщност приносът на 
аниматорите за трансформирането на натурно заснетата актьорска матри-
ца в качествено нов образ. Интересно е, че именно това движение на абсо-
лютно плоски черни и бели петна по фигурата създава усещане за нейния 
обем. В този подход има особена експресивност, която издълбава рязко 
бръчките и сенките върху лицата, като ги прави едновременно узнаваеми 
и условни. Често лицата са драматично разделени на черна и бяла полови-
на и с това авторът обозначава като че ли понятието „половин лице“, под-
чертавайки двойствения характер на персонажите. Единствените сиви ак-
центи във филма са свързани с отражения през стъкло и маркират ефекта 
на прозрачността, а холограмните (не-живи) изображения са изпълнени в 
мек стил с липса на контурни линии. „Ренесанс“ е пълноценен хибрид, кой-
то бележи особено плодотворна симбиоза между анимацията и игралното 
кино. Наративният код е буквално заимстван от черния филм, а в силуетите 
на персонажите не се открива никакво анимационно „отклонение“ или де-
формация. Ако обаче този сюжет беше заснет в игралното кино, той щеше 
да се нареди в голямата безлична редица на „средните филми“, тъй като не 
предлага особено оригинални сюжетни идеи. Дори някои от странните ре-
жисьорски решения – например гледането нагоре към тълпата, която кра-
чи по огромно прозрачно стъкло като по улица, не е невиждан похват и оп-
ределено отпраща към брадатата балерина на Рене Клер от „Антракт“. Но 
именно изпълнението с графична анимационна техника прави „Ренесанс“ 
интересен филм с високия волтаж на експресивния авторски стил.

Интересно е, че идеята да се рисува активно върху лицата и телата на 
заснети актьори буквално витае във въздуха и през същата 2006 година 
на екран излиза и още един подобен филм. „A scanner darkly“ (превеж-
дан на български като „Камера потъмняла“ или „Мътно изображение“) 
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на режисьора Ричард 
Линклейтър е заснет 
дигитално, а след това 
е анимиран със софту-
ера „Rotoshop“. Това е 
вторият пълнометра-
жен филм на режисьо-
ра, в който той ползва 
същия похват след 
„Сън наяве“ от 2001 г. 
Линклейтър обработ-
ва лицата и телата на 
персонажите си, налагайки върху образите на Киану Рийвс, Робърт Дау-
ни-Джуниър или Уинона Райдър и други звезди подвижно маскиращо 
изображение, което изостря някои важни визуални детайли и опростява 
други – този път, за да пресъздаде общата делириумна среда, създадена 
от наркотик. В този случай наложените 
маски са цветни подвижни петна, но и 
тук те „изрязват“ необичайни сенки вър-
ху лицата и телата на актьорите. 

Стилизацията на рисунката е наложе-
на върху фотографския образ по много 
интересен начин и в „Град на греха“ на 
Франк Милър, Робърт Родригес и Куен-
тин Тарантино (2005). Макар че филмът 
се възприема от публиката като игра-
лен, а не като анимационен, в него ко-
миксовата стилистика на оригинала е 
водещ формообразуващ похват. Това е 
и един от филмите, в които актьорско-
то действие е заснето почти изцяло на 
зелен екран, дигиталните декори са до-
бавени в периода на постпродукцията, 
а в целия филм има само три построе-
ни снимачни площадки: барът на Кади, 
апартаментът на Шели и болничният ко-
ридор в епилога. 88 Въпреки нефотогра-

88  Floquet, Pierre. Actors in Sin City’s Animated Fantasy: Avatars, Aliens, or Cinematic 

„A scanner darkly“, реж. Ричард Линклейтър, 2006

„Град на греха: Жена, за която 
да убиваш“, реж. Франк Милър, 

Робърт Родригес, 2014
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фичната си природа (или по-скоро – ненапълно фотографичната си при-
рода), средата във филма въздейства като реална. Анализирайки начал-
ната сцена, Радостина Нейкова пише: „Последвалото бързо оттегляне 
и завъртането на камерата над целия град, за да се превърне той в 
буквените символи на заглавието на филма, не създават усещането за 
замяна на натурата, на средата от човешкия живот с нещо илюзорно, 
изкуствено изградено, стилизирано и драматургично организирано 
пространство, а само внасят голяма доза кинематографичност в 
„достоверния“ за зрителя околен пейзаж. Реалистичността на време-
то и пространството е запазена.“ 89

По интересно тук обаче е немиметичното боравене с цвета. Пиер Флоке 
отбелязва: „Насилието може да бъде спокойно наблюдавано с цялата му 
ексцесия и заради отказа от хипер-реалистичната компонента. Напри-
мер кръвта се плисва върху екрана, но тя има бял цвят и това ни предпазва 
от свръх-идентификация.“ 90 Всъщност актьорското изпълнение, въпреки 
че на места има цветност, създава впечатлението на графика в движение. 
По този начин образите на Брус Уилис, Мики Рурк, Бенисио дел Торо или 
Клайв Оуен изглеждат повече скулптирани, отколкото живи. Този подход 
напълно съвпада с комиксовата черно-бяла стилистика. Силният контраст 
придава съспенс, но същевременно е твърде различен от обичайната чер-
но-бяла кинематографична снимка с нейните многобройни нюанси и ме-
кота на сивото. За това допринася, разбира се, и фактът, че действието се 
развива предимно в тъмната част на денонощието. Същевременно авто-
рите често прибягват и до „негативно изображение“, при което фигурите са 
плътно бели и изглеждат напълно двуизмерни, което е вплитане на чисти 
анимационни фрагменти. Цветовите петна във филма най-често имат пара-
доксален характер – монохромно лице тюркоазено-зелени очи или кърва-
вочервени устни,  цветна рокля, стопове на кола, кафеникави отблясъци 
в небето... Тези акценти, макар и наложени върху фотографична снимка, 
всъщност въздействат повече като живописни петна, отколкото като мар-
кер за реалност и говорят за силна намеса на анимационните подходи в 
изображението.

Българското кино също не остава далече от тази тенденция за рисува-
не върху фотографичния образ. „Три сестри и Андрей“ на Борис Десподов 
и Андрей Паунов (2009) е ръчна живописна интерпретация върху актьорс-
Dead-ends?. – In: Animation studies, vol. 6, 2011, http://journal.animationstudies.org/
actors-in-sin-citys-animated-fantasy-avatars-aliens-or-cinematic-dead-ends/, 30.01.2013

89  Нейкова, Радостина. Комиксът на съвременния екран, София: Просвета, 2009, с. 92
90  Floquet, Pierre. Ibid
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кото действие. Строго 
погледнато, и в този филм 
почти няма анимация в 
нейното традиционно 
разбиране. „Три сестри и 
Андрей“ е базиран върху 
основата на предвари-
телно заснето действие 
на четирима актьори – 
Йосиф Сърчаджиев, Илка 
Зафирова, Златина Тоде-
ва и Гергана Джикелова. 
Конструирани, заснети и 
обработени, а не анимира-
ни, са дори странните ме-
ханизми, които прибират 
леглата или макарите, по 
които роклите на сестрите 
се доставят сутрин.

Тук анимацията се 
опитва да постигне жи-
тейската пълнота на човека, на неговото тяло, на естественото му по-
ведение, без да се лишава от силата на живописния образ. Този мащаб 
на човешкото, на конкретното, който обик новено лип  сва в рисуваното 
кино, е съществен за постигането на усещането за не по но симата скука от 
битието, което е централна тема във филма.

Лицата, хем приличат на своите прототипи, хем са доста променени 
чрез експресията на хиперреалистичната живопис. Всеки квадрат от 
филма е обработен на ръка и отново заснет, като това придава ново 
качество на изображението. Трябва да отбележа, че не употребявам 
тук понятието „хиперреализъм“ в смисъла, който обикновено се влага 
по отношение на анимационното кино – постигане на фотографична 
или компютърна илюзия за реалност. В случая понятието отпраща 
към съвременните хиперреалистични рисунки на художници от 
типа на Пол Кадън, Дейвид Касан или Себастиян Крюгер, например. 
Лекото „вкопаване“ на бръчиците по лицата, финото деформиране на 
изображението по сравнение с фотографичния образ зареждат филма 
с особен експресионизъм, който като с лупа умножава ефекта от най-

„Три сестри и Андрей“, реж. Борис Десподов и 
Андрей Паунов, 2009
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незначителното битово действие, като придава на баналността тягостна 
значимост. Същевременно ръчната рисунка върху фотографията, 
приведена в движение, носи отличителните черти на артистичната 
техника „рисунка върху хартия“. Образът пулсира, цветовете и 
щрихите са подвижни в рамките на контура, цялата фактура „диша“ в 
контрастиращ на бавните действия на сестрите ритъм.

Реалният актьор в анимационното кино. Пиксилация.

Филмовите анимационни хибриди, които включват актьорското 
лице и тяло, комбинирани с рисунка, кукла или друга традиционна 
техника в единна структура, са изключително разнообразни по вид 
и форма. Те непрекъснато предизвикват зрителя да направи срав-
нение между живото и ръкотворното, между реалността и условно-
стите на анимацията. Още в най-ранните си години анимационното 
кино се изкушава да вмъкне и фотографично заснетия човек между 
рисунките. 

А самата тази тенденция започва даже с комбинацията между 
анимационен филм и живо представление с „Динозавърчето Гърти“ 
на Уинзър Маккей (1914). Американският карикатурист и пионер на 

анимацията Маккей про-
жектира своя филм, ка-
то едновременно с то ва 
взаимодейства с рису-
вания динозавър пряко от 
сцената на водевилното 
си шоу. Първите пред-
ставления той показва 
в театър „Виктория“ на 
Таймс Скуеър, в двореца 
на мюзикхола в Чикаго 
и т.н.91 Маккей влиза в 
ролята на звероукротител, 
който дава команди 
на праисторическото 

91  Nathan, David L. and Donald Crafton. The Making and Re-making of Winsor McCay‘s 
Gertie (1914). – In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2013, 8: 23, p. 31

„Динозавърчето Гърти“ 
на Уинзър Маккей (1914)
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животно, което танцува, покланя се или глътва подхвърлената от сцената 
тиква. Гърти кокетничи, инати се понякога, заиграва се с минаващия 
наблизо мамут, плаче, когато ѝ се скарат… Киноисториците смятат, че 
„Динозавърчето Гърти“ е първият филм, който поставя основите на 
„анимацията на характера“92, на изкуството да покажеш личността чрез 
уникалния жест и движение. Маккей е и първият аниматор, който ус-
пява да предаде усещането за обем и тежест, с което да постигне илю-
зията за материалност на рисувания си персонаж. Самата анимация 
също е удивително плавна за времето си и Чарлс Соломон отбелязва, 
че „ще минат повече от двадесет и пет години, преди някой друг да ус-
пее да постигне по-шлифовано движение“.93 В случая обаче искам да 
се спра върху взаимодействието между рисувания персонаж и живото 
актьорско представление. То протича на три нива. Първото е, когато 
застаналият на аванс-сцената Маккей, облечен във фрак и с дълъг 
камшик в ръка, дава своите команди, а Гърти или се подчинява, или се 
цупи като разглезено дете. В този случай авторът е трябвало при самата 
анимация да предвиди „паузи“ за собствените си реплики и по време на 
самото шоу да съобрази актьорското си поведение с прожектираната 
ани мация. Второто ниво е на „физическото вза имодействие“. За да 
успокои разплаканата Гърти, Маккей от сцената ѝ подхвърля тиква 
от папие-машé, която тя с удоволствие излапва. Това вече строи пряк 
мост между реалното, физическо пространство и условния рисуван 
свят. За целта са били необходими някои „фокуснически“ умения, 
така че „хвърлянето“ да се осъществи като илюзия и прецизно да се 
синхронизира с появата на рисуваната тиква на екрана. Третото ниво на 
взаимодействие е изчезването на самия Маккей зад завеса в десния ъгъл 
на сцената и появата му в рисуван вид (днес бихме казали – „аватар“) в 
устата на Гърти за кратка разходка из праисторическия пейзаж. Филмът 
е показателен за това как аниматорите още в зората на развитието 
на това изкуство са проявявали интерес към смесването на формите 
и към „примиряването“ в единно цяло на рисунката и реалността. 
„Гърти“ е хибрид, който съдържа идеите (концепта) едновременно на 
традиционното и модерното развлечение“94, подчертават Дейвид На-
тън и Доналд Крафтън. 

92  Solomon, Charles. Enchanted Drawings. The History of Animation. N.Y., Avanel: Wings 
Books, 1989, p. 17

93  Ibid, p. 17
94  Nathan, David L. and Donald Crafton. The Making and Re-making of Winsor McCay‘s 

Gerie (1914). In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2013, 8: 23, p. 35
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Заснетият актьорски образ ще стане отли чи телна черта на ранната 
анимация и с емблематичния клоун Коко, където ръката на Дейв 
Флайшър неизменно рисува „на живо“ неговото прочуто изскачане от 
мастилницата. А успешната серия на Дисни „Алиса в рисувания свят“ 
е класически случай за подобно актьорско-анимационно сплитане. 
Примерите могат да бъдат продължени. От своя страна игралното кино 
също се изкушава да включва рисувани персонажи в иначе напълно 
реалната среда – започвайки от феериите на Мелиес, минавайки през 
подводните пируети на Естер Уилямс в компанията на Том и Джери и дос-
тигайки до пълноправния (а не йерархично изграден) синтез между ри-
суваното и натурното в „Кой накисна заека Роджър“ на Робърт Земекис и 
Ричард Уилямс (1988). 

„Заекът Роджър“ е забележително постижение във взаимодействието 
на рисуван и натурен персонаж, където условностите, характерни за все-
ки от тези отделни видове кино, са прекарани през обща месомелачка, 
която е примирила несъответствията в общата картина на прекрасно-
то забавление. Неделчо Милев пише: „Тук особеният подход на Земекис 

„Опасно мокра“ с Естер Уилямс, Том и Джери, реж. Чарлс Уолтърс, 1953
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се свежда до употребата на банални образни структури, присъщи на 
анимационния и игралния видове кино, но преосмислени като светоот-
ношение на героите и взривени отвътре.(...) Рисуваните прерсонажи са 
психологизирани като в игрален филм, а фотографните – „клиширани“ 
като анимация.“95 Взаимодействията между „реалните“ и анимационните 
персонажи в „Заека Роджър“ са осъществени по начин, който изглежда 
„достоверен“. Пластичността („плазматичността“) на рисунките контрасти-
ра с плътничкото, неповратливо тяло на Боб Хоскинс, което като че ли е 
стегнато в менгемето на физиката си. Сюжетно обаче взаимното сплитане 
на двата коренно различни по характеристиките си свята достига до таки-
ва понятия като любов, ревност, убийство, шантаж в леко пародийните си 
варианти.

Независимо от качеството и многобройността на тези примери обаче 
всички те са повече въпрос на колажна техника, която не разтваря напълно 
една в друга различните условности на отделните си сегменти. Понякога 
обаче анимационното кино стига и до крайности. Мащабните възможнос-
ти за сугестия, произтичащи от 
фотореалистичния образ, дават 
странни резултати. През 2011 г. 
дори късометражната програма 
на бастиона на анимационното 
кино – фестивала в Анеси – беше 
открит предизвикателно с филм, 
в който собствено анимацията 
е почти незабележима. Швед-
ско-датската продукция „Гумите 
свършиха“ на режисьора Ерик 
Розенлунд е изграден като че-
рен филм с напрегнато действие 
и съспенс, достоен за камерата 
на Хичкок и изигран от актьори. 
Младо момиче броди по унил и 
безличен град, когато странна на-
паст обхваща телата на минува-
чите – те избеляват като силуети 
и единственият признак за живот 
е играта на лекия моливен щрих 

95  Милев, Неделчо. Специална теория на киното.  С.: Колибри, 2006

„Кой накисна заека Роджър“, реж. Робърт 
Земекис и Ричард Уилямс, 1988
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върху тях. Постепенно хора, сгради, автомобили и дори домашните котки 
са обхванати от тази своеобразна смърт, а обречената битка на момичето е 
фокусирана върху това да намери гума за молив и да изтрие появяващите 
се и върху нея щрихи. Апокалиптичната картина във филма е подсилена от 
резкия контраст между живото тяло и плоския силует.

Анимационното кино често прибягва и до директни стилови заемки от 
игрални жанрови конвенции. Във филма си „Последните думи на Дъч Шулц“ 
режисьорът Герит ван Дийк (2001) например, освен търсенето на графична 
прилика с известния американски гангстер от 30-те години, използва и ак-
тьорски интермедии, които буквално наподобяват прочути сцени от такива 
холивудски хитове като „Худлъм“ на Бил Дюк (1997), „Котън клъб“ на Копола 

(1984), „Били Батгейт“ на 
Робърт Бентън (1991) 
или „Убий холандеца“ на 
Менахем Голан (1992). В 
допълнение към това, 
филмът е създаден по 
документалната сте     но  -
гра ма от пос ледните 
ча  сове от живота на 
Дъч (холандеца), сте -
нографирана от по ли-
цията в болницата Ню 
Арк.

„Гумите свършиха“, реж. Ерик Розенлунд, 2011

„Последните думи на Дъч Шулц“,  
реж. Герит ван Дийк, 2001
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Магнетичната привлекателност на живото тяло стои в основата на 
този аниматорски интерес към фотографския репрезентативен код, 
който се оказва изключително жизнеспособен в историята на визуална-
та култура, независимо от степените на обработка и допълнителни ани-
мационни наслагвания. Фотографската привлекателност на актьорско-
то присъствие в анимацията остава да гложди аниматорските съзнания 
и поражда интересна анимационна техника – пиксилацията. При нея 
фактурната среда и тела не се отличават по нищо от заснетото в играл-
ното кино. „Индексикалността“ на образа е несъмнена, зрителят улавя 
безпогрешно предкадровото актьорско присъствие и го отчита като 
обективно и истинно. Различното в случая е крайната условност на дви-
женията, постигнати или чрез покадрова снимка, или чрез изрязване 
на отделните фази от нормално заснет филмов материал. 96 Всъщност и 
тази техника е позната още в нямото анимационно кино – „Хотел с при-
видения“ на Джеймс Стюарт Блектън (1907), но достига класическа зря-

96  Повече за техниката пиксилация вж. в Маринчевска, Надежда. Квадрати на 
въображението. Естетика на анимационните техники, София: Титра, 2005, с. 227-233

„Хотел с привидения“, реж. Джеймс Стюарт Блектън, 1907
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лост в „Съседи“ на Норман Макларън (1952). Пиксилацията разчита на 
стряскащата комбинация между очевидно разпознаваемото актьорско 
тяло и необичайния начин на движение. Странната кинетика на чове-
ка, невъзможна в реалния живот, създава особен атракцион, но съще-
временно с това придава и необикновени качества на тялото. Летенето, 
пърхането във въздуха или придвижването на един крак като плъзга-
не с кънки са само част от възможностите, които Макларън създава за 
персонажите във филма си. В резултат зрителят остава с впечатлението 
за нещо странно и дори свръхестествено. Самият Макларен отбелязва: 
„Както рисуваната карикатура може да направи коментар на харак-
тера и ситуацията, така и живо-заснетата анимация може да създаде 
карикатура чрез подправяне на темпото на човешкото действие чрез 
създаването на хипер-естествени преувеличения и изкривявания на 
нормалното поведение чрез манипулиране на ускоренията и забавяни-
ята на човешкото движение.“ 97

97  Цит. по Furniss, Maureen. Art in Motion.Animation Aesthetics. Sidney, John Libbey & 
Company Ltd., 1999, p. 165

„Съседи“ на Норман Макларън (1952)
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Показателно е, че анимационната пиксилация демонстрира възмож-
ностите си и в областта на психологическото изграждане на образи. 
„Стенли Пикъл“ на Виктория Матър (Великобритания, 2010) е интерес-
на творба по отношение на продуктивните възможности на такъв тип 
хибрид. Това е филм за закъснялото съзряване на човек, доброволно 
затворен в клаустрофобичния си дом, обсебен от спомена за родите-
лите си. Двадесетгодишният Стенли все още има реакциите на дете, 
целувано от мама за добро утро и прекарващо дните си в компанията 
на родителите. Нещо странно механично има в този свят от повтарящи 
се действия. Появата на непознато момиче на ливадата пред къщата е 
причина за промяна. Стенли започва да вижда родителите си като из-
куствени кукли, които самият той навива с ключе от часовник. Виктория 
Матър не се лишава и от някои брутални образи – „грешка в системата“ 
например залепва нажежена ютия в бузата на майката, а бащата вдига 
чашката с кафето си в абсурдистки цикличен ритъм. Движенията на ро-
дителите стават все по-нелепи и автоматични до самата им символична 
смърт, която освобождава персонажа за самостоятелен живот на въз-
растен. Виктория Матър показва изключително майсторство в аними-
рането на актьорите – движенията в къщата с техните насечени фази 
рязко се отличават от плавния танц на момичето сред природата и фи-
налното свободно плъзгане на излизащия към истинския живот Стенли. 
Простичкият сюжет не въздейства сантиментално или мелодраматич-
но, защото авторката е успяла да избегне хепи-енда за осъществена-
та любов в този филм за духовното освобождаване и инициацията на 
индивида. Концентрацията на действието, достигната с анимационни 
средства, както и третирането на Стенли и неговите родители като авто-
мати в буквалния смисъл, позволява тази история да бъде пълноценно 
разказана в рамките на 11 минути, докато един разгърнат игрален филм 
би изискал поне своите 90 минути. Използването на актьори е това, кое-
то придава психологичност на филма.

Може би в това се и състои привлекателността на „игрално-
анимационния“ хибрид – от една страна убедителността на живия 
човек, като чувстващо и мислещо същество. От друга – специфичните 
възможности на анимацията да изгражда сюжетни елипси и да борави 
директно със символи, които ефикасно придвижват екранното 
действие напред. „Луминарис“ на Хуан Пабло Сарамея от Аржентина 
(2011) е дори още по-интересен опит в тази посока. Това е пародий-
на инверсия на антиутопичен разказ, в който работник в завод за 
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електрически крушки успява да открадне достатъчно от свръхми-
ниатюрните осветителни тела и с помощта на любимата си създава 
от безполезното стъкло огромен романтичен балон-крушка, с кой-
то двамата политат към небето, далече от монотонното ежедневие 
и механичната скука на баналния живот. В случая парадоксалното 
(но функционално и качествено различно) превръщане на малкото 
в голямо (крушка в балон) активизира парадоксалните свойства на 
анимационния образ. А това, в комбинация с реалното актьорско 
присъствие, създава въздействащ хибриден образ на ръба на симво-
лизацията и „реалността“.

Зрителните парадокси на пиксилацията и комбинираните с натурна 
снимка анимации, се базират върху перцептивен феномен, свързан със 
самата човешка фигура и поражданата от нея илюзия за реалност. Пик-
силацията е една от анимационните техники, които нагледно показват, 
че между анимационното и натурното, хронофотографско кино има 
много тънка граница, която може да се преминава в двете посоки. Чис-
тите граници умишлено се оскверняват, а всяка отделна условност в тях 
усилва ефекта по принципа на музикалния контрапункт.

„Луминарис“, реж. Хуан Пабло Сарамея, 2011
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ИГРАЛНОТО КИНО В ПРЕСЛЕДВАНЕ 
НА ИМАГИНЕРНИ СВЕТОВЕ

Игралното кино още от самото си раждане проявява интерес към 
показването на фантастични същества, към представянето на един 
фантазен свят, който не може да се види в действителността. Носфе-
рату и Дракула, чудовището на Франкенщайн и Кинг Конг шестват по 
екрана от ранната история на седмото изкуство. Анимацията, гримът, 
костюмът и специалните ефекти са особено ценни за игралните ре-
жисьори, защото им позволяват да сътворят собствена киноприказ-
ка. Не по-малко предизвикателство са и фантастичните възможности 
на анимационните персонажи да летят, да се смаляват и уголемяват, 
да се съпротивляват на гравитацията. Мери Попинс долита с разтво-
рения си чадър, но зрителят вярва на очите си (както е вярвал на 
ушите си като дете, слушайки приказките на баба), защото вижда ак-
трисата Джули Андрюс съвсем “естествено“ да лети. Духчетата в „Уи-
лоу“, височки едва двайсетина сантиметра в сравнение с фигурата на 
„нормалния“ актьор Вал Килмър, са не по-малко автентични за пуб-
ликата, защото са изиграни от актьори. Шантавите диспропорции в 
мащаба на фигурите не са пречка за възприемането на една приказ-
на „реалност“. Вековната практика на киното, показвала един и същи 
човек ту като „голям“, ту като „малък“ (в едър или общ план), вече е 
развила способ-
ността на публи-
ката не само да се 
примирява, но и да 
се радва на подо-
бен вид условност. 
Дори най-драстич-
ните примери не 
са в състояние да 
нарушат комфор-
та на „вярването“ в 
екранната фикция. 
„Отрязаните глави“ 
от едрите планове 

“Приключенията на барон Мюнхаузен“, реж. Тери 
Гилиъм, 1988
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са обща четивна конвен-
ция на киното. Когато оба-
че Тери Гилиъм раздвижва 
буквално „отрязани“ (при 
това говорещи и живи) 
глави в “Приключения-
та на барон Мюнхаузен“ 
(1988) не в рамките на от-
делния цялостен кадър, а 
само в част от зрителното 
поле на видимия за зрите-
ля образ, вътрешно-мон-
тажната природа на спе-
циалния ефект се оголва 

откровено. И въпреки това лицата на кралицата и краля на Луната 
(поставени между другото в нещо като домакински поднос, имити-

Кинг Конг“, реж. Питър Джаксън, 2005

„Кинг Конг“, реж. Мериън Купър, Ърнест 
Шьодсак, 1933
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ращ благородническа испанска яка) със своята естествена мимика и 
реално движение на устни и очи се възприемат като живи. Двойстве-
ната природа на заснетия човешки лик – като роля и като физически 
реален актьор – продължава да въздейства върху възприемането от 
зрителя, макар и в гегово-пародиен план.

С навлизането на дигиталните техно ло  гии в масовото производство 
този ашладисващ процес се увеличава не имоверно. Вече поч ти няма 
продукция, която да не използва дигитални анимационни ефекти 
в някакъв вид. Това се отнася дори и за скромните нискобюджетни 
филми, които не могат да си позволят цялостна компютърно 
генерирана визия. Морийн Фърнис отбелязва: „През 1997 г. по гру-
ба преценка беше установено, че почти 75 процента от играл-
ните филми се произвеждат с намесата на даден тип дигитални 
ефекти или компютърни анимационни техники.“98 Какво все пак 
търсят режисьорите на игралното кино в триковете на анимацията? 
Очевидно – някакви нейни специфични черти, които са извън 
възможностите на фиксиращата образи камера. Най-често това са 
възможностите за фантастична трансформация на персонажите и 
средата и най-вече на метаморфозата. Преобразяването, процесът 
на промяна, фантастичното прераждане не могат да бъдат видени 
или заснети с обикновена камера. Тук на помощ може да дойде 
единствено покадровата обработка на изображението (традиционна 
или дигитална). Необикновената свобода на гледната точка, която 
не зависи от кранове, фартове или жироскопни устройства стана 
вече достъпна с напредъка на дигиталните средства за произвеж-
дане на филмов образ. Повсеместното смесване на натурно заснети 
кадри (с обикновена или дигитална камера), специални ефекти и 
анимация в един неразчленим на отделните си съставки образ е 
най-характерната черта на съвременното „игрално“ кино, която дава 
повод на Пол Уелс да нарече новото състояние на кинофикцията „ера 
на пост-фотографичния филм“99

Парадоксалното в случая е, че голяма част от авторите на анима-
ционни филми се стремят към материалността на фотографическия 
образ, към истинността на документализма или към психологически-
те модели в наратива на игралния филм. Докато обратното – голяма 
част от режисьорите на игралното кино се изкушават от фантастичния 

98  Furniss, Maureen. Animation Aesthetics, Sidney, John Libbey & Company Ltd., 1999, p.177
99  Wells, Paul. Animation: Genre and Authorship.  London, Wallflower Press, 2002, p.2
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потенциал на анимацията. Но такава е природата на творческия човек 
– да търси решения дори и извън собственото тясно поле на профе-
сията си. В съвременния свят тези процеси са толкова интензивни, че 
едва ли може вече да се говори за стриктни граници между видовете 
кино. Преливането на изразни средства, модели, наративни конструк-
ции от един тип кино в друг са факт и вероятно няма да е далече вре-
мето, когато ще говорим за единен филмов език.

Дигиталната комбинаторика

Игралното кино през последните десетилетия масово репродуцира 
фантастични и невиждани същества, комбинирани от зооморфни и 
антропоморфни форми – човеко-паяк („Спайдърмен“, реж. Сам Рейми); 
човеко-муха („Мухата“, реж. Дейвид Кронънбърг); жена-извънземно 
насекомо („Видове“); човеко-вълк („Вълк“, реж. Майк Никълс); хора-
дървета („Властелинът на пръстените. Двете кули“); човек-извънземно 

„Когато започне денят“, реж. Уенди Тилби и Аманда Форбис (1999)
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(„Аватар“, реж. Джеймс Камърън) и т.н. Подобна комбинаторика 
традиционно се свързва с анимационното кино. То с лекотата на 
безгрижен хирург нахлупва животински глави върху човешки тела 
или обратното. Дори емблемата на анимационното кино Мики Маус 
всъщност може да се нарече мишка, само ако силно си затворим 
очите. Всъщност Мики се състои от някакъв вид „миша“ главичка, 
поставена върху тяло на момче, макар и снабдено с тънка опашчица. 
По аналогичен начин, макар и в съвършено друга стилистика Уенди 
Тилби и Аманда Форбис създават персонажите си в „Когато започне 
денят“ (1999). Странните същества носят главите си на прасета, петли, 
плъхове или мечки и същевременно са облечени в обикновени град ски 
дрехи. Те из вършват ба нални ежедневни действия – мажат си филийки 
за закуска, пазаруват, гледат семейните снимки, пътуват в транспорта, 
срамежливо се харесват един друг. Атмосферата и типажите на филма 
са толкова убедителни, че донасят на авторките си „Златна палма“ от Кан 
и номинация за „Оскар“. Тази, много разпространена в анимационното 
кино териантропия100, се пренася и в игралната фикция, като дигитална-
та ѝ версия е вече значително по-съвършена от опитите на аналоговите 
специални ефекти. 

Амбивалентността на антропо-зооморфните персонажи е хибрид-
на сама по себе си, но същевременно има дълбоки корени и отпраща 
към митологиите на различни народи. Египетските божества често но-
сят главите на чакал, котка, крокодил, ибис, лъв, бик… Древногръц-
ките митове описват минотавъра, кентаврите, Пегас, Химера или Горго-
на-Медуза; славянскят епос възпява русалките; индианският тотемизъм 
слива човека с бизон, орел, мечка и т.н. Смесването на чертите на човека 
и животното носи енергията на необикновената мощ, сила и власт в син-
кретичното мислене на древните народи. А комбинацията между живот-
ното и човека има сакрална стойност. Различните митологични същества 
нямат еднаква принадлежност в йерархията на днешните морални цен-
ности. А и определянето им в модерни нравствени параметри е неуместно. 
Повечето от тях са свирепи създания, които предизвикват страх и ужас, а 
други притежават божествената сила на слънцето и съзиданието. Древните 
култове обаче най-често ситуират тези синкретични образи в междинното 
пространство „над“ човешкото битуване и „под“ върховното положение 

100  Териантропия – митологична способност на човека да се трансформира 
в животно, като изменя формата на тялото си. Върколакът е типична форма на 
териантропията.
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на основните 
богове.

Модерната 
епоха и киното 
се обръщат към 
примам ливи-
те комбинации 
„човек-живот-
но“, но често 
използват съ-
вършено друг 
код в съвре-

менната еклектична култура. Този оксиморонен свят е вдъхновяващ за 
съвременните художници. Днешната хибридност обаче не носи същия 
сакрален смисъл като древната, но все пак използва древните енергии, 
макар и трансформирани понякога в стандартизиран наратив, насочен 

„Спайдърмен-2“, реж. Сам Рейми, 2004

Жена-паяк
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към детска и юношеска публика. Филмовите персонажи-хора, които се 
превръщат в своя тотем101 – например паяк („Спайдърмен“) или прилеп 
(„Батман“) – стават недосегаеми и безсмъртни. Положителната героизи-
раща енергия на животното в комбинация с моралните мерки на съвре-
менния човек създават епично-инфантилни клишета, които обаче имат 
съществен ефект върху тоталната аудитория именно поради митоло-
гичната комбинаторика, която ползват. Пример за страховит антипод на 
същия принцип е трансформацията на Джак Никълсън във „Вълк“. „Смя-
ната на кожата“ води и в този случай до безсмъртие и мощ, макар, че те 
в случая са свързани със заплаха към човечеството. Извънземната же-
на-насекомо във „Видове“ е третирана в още по-подчертан, генетично 
неизтребим план чрез способността да регенерира от микроскопично 
парче плът. Опашката на гущера е отхапана, но ще порасне отново.

В повечето случаи митологичната дълбочина на идеята за влизане-
то в „чужда кожа“ се олекотява, пригажда се за нуждите на сюжета и 
жанровия модел, унифицира и усреднява посланието, а не рядко го и 
профанира. Масовият успех на похвата обаче се корени не на последно 
място в неговата нагледност и директна зрелищност. Зрителят буквал-
но вижда познатия си актьор, превърнат в свръхестествено същество. 

101  Идеята за тотемизма е коментирана от Сергей Айзенщайн в студията му "Дисней". 
– В: Проблемы синтеза в художественной культуре, Москва: Наука, 1985

Трансформациите на Джак Никълсън във „Вълк“, реж. Майк Никълс, 1994
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Дигитално генерираните трансформации успяват да създадат органи-
чен образ, за разлика от по-ранните кинофикции, в които гримът или 
куклата издаваха бутафорната комбинаторика между зооморфна и 
антропоморфна форма. В случая дигиталните образи успяват есенци-
ално да комбинират принципите на реалистичното и фантастичното 
– актьора с уникалните си (реални) анатомично-моторни особености и 
психосоматична реакция и фантазния тотем, създаден в компютърни-
те студия. Именно разпознаването на реалността (актьорското „живо“ 
присъствие) провокира голяма част от удоволствието. В тези случаи 
има и една любопитна подробност. В много от тези игрални кинопри-
казки обикновено се запазват антропоморфните черти на лицето, до-
като тялото придобива животинската сила, гъвкавост и фантастичните 
възможности, присъщи на звяра. В рисуваната анимация, както отбе-
лязах по-рано, е обратното – обикновено тъкмо главите са носител на 
анималистични черти. Тази инверсия на същия похват е лесно обясни-
ма с желанието на авторите в игралното кино да постигнат ефекта на 
„убедителност“ на хиперреалистичните си творения чрез мимиката на 
известните актьори. Съвършеното лице на Анджелина Джоли в ролята 
на майката на Грендел в „Беоулф“ (Робърт Земекис, 2007) е комбини-
рано със сплетената ѝ на плитка коса, която завършва със страховита 
змийска опашка. Косата като смъртоносно оръжие е преобърнатият 
мит за Самсон в случая. Филмът би загубил част от въздействието си 
без съблазнителните черти и мимика на звездата. А и не на последно 
място – именно мимиката и погледът засега са най-слабото звено в 
компютърно генерираните образи, така че е логично авторите на фил-
мовите фикции да се възползват максимално от живото актьорско из-
пълнение.

С все по-широкото разпространение на дигиталните технологии в 
киното, реалната разпознаваема предкадрова матрица на актьорско-
то лице и тяло претърпява все по-драстични и убедителни за окото на 
зрителя трансформации. Пол Уелс отбелязва, че „анимираните живот-
ни много скоро стават алтернативна иконография, която отправя 
предизвикателство към традиционните модели на репрезентация 
в рамките на обърканото развитие на модерния културен живот.“102 
Това с пълна сила се отнася и до хибридните персонажи, които доми-
нират на екрана на съвременното мейнстрийм кино. Алтернативната 

102  Wells, Paul. The Animated Bestiary. Animals, Cartoons and Culture. New Brunswick, 
New Jersey, London: Rutgers University Press, 2009, p. 65
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иконография на хибридните персонажи, която не съвпада нито с анало-
говата природа на натурната снимка, нито с традиционната условност 
на рисувания образ, създава нов модел на функциониране на екранна-
та фикция, който примирява в едно кодовете на фотографичното и на 
фантазно-въображаемото. И на практика създава нов код на екранното 
развлечение.

Промените в екранния образ в игралното кино, комбинирането на 
човешки и животински (или фантастично привнесени) характеристи-
ки водят и до изменена кинетика на персонажа, до преодоляването на 
ограничаващите рамки на физическите закони, до лекотата на гигант-
ските скокове или полети в пространството, които не са природно да-
дени на човешките тела. В крайна сметка игралното кино се домогва 
до неограничените възможности, с които разполага един типично ани-
мационен герой. Преодоляването на собствената тежест и съпротивата 
срещу гравитацията предизвикват особено чувство на удовлетворение 
у зрителя като самостоятелен ефект, понякога дори и извън драматур-
гията на конкретното произведение. Тези невербални фантастични 
промени на телата имат универсално въздействие и широко се използ-
ват вече не само от мощните финансово кинематографии, а и от сравни-
телно скромни филмови продуценти в глобален мащаб. А двойствената 
хибридна природа на образа (едновременно реален и виртуален) е он-
тологично присъща на компютърно генерираните изображения, които 
са едновременно симулация и „реалност“. 

Взаимоотношенията на режисьорите с аниматорските екипи в 
такива сложни продукции обикновено са заредени с напрежения. 
Въпросът кой ще надделее – игралният режисьор с неизбежния 
му стремеж към поставянето на актьорската игра и желанието да 
постигне психологическа убедителност или аниматорите – с тяхното 
пристрастие към ефекта на фантастичното, се е решавал с променлив 
успех през годините. Ако се обърнем към историята на анимационните 
ефекти в игралното кино, ще видим, че еволюцията на техниката и 
на подходите към синтезирането на компютърните визии се движат 
именно в посока към „илюзията за реалност“ на фантастичния 
образ във всичките му измерения – хибридно-типажни, актьорски, 
постановъчни… Класическите постижения на Рей Харихаузен 
например днес, в контекста на CGI образите, изглеждат наивни. И 
макар че вече никой не си спомня имената на режисьорите на такива 
филми като „То дойде от морето“ (1955), „Язон и аргонавтите“ (1963), 
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„Един милион години преди Христа“ (1966) или „Сблъсъкът на титани-
те“ (1981), познавачите ги асоциират с легендарния киномагьосник Рей 
Харихаузен. Тук се изкушавам да цитирам част от едно мое интервю с 
него от фестивала в Анеси през 2004 г.:

Н.М.: Какви бяха взаимоотношенията Ви с режисьорите. Кой команд-
ваше кораба?

Р.Х.: Говорите за режисьори в европейския смисъл на думата. 
Всъщност, още когато с продуцента планирахме сцените, правехме 
сториборд и изчислявахме разходите, режисьорът още не беше 
назначен. Така че той дори не можеше да ме уволни. Обикновено когато 
режисьорът се появяваше, аз бях реализирал повече от 400-500 ключови 
рисунки за всяка сцена, така че всякакви промени вече не бяха възможни. 
Той трябваше да си гледа актьорската игра, а гледните точки на 
камерата вече бяха „заковани“.

Н.М.: Не изпитвате ли известна завист към днешните възможности на 
компютрите? Те например с лекота боравят и с прозрачни обекти, и с 
най-разнообразни ефекти.

Р.Х.: Да, това беше голям проблем в ранните години. Правехме и 
прозрачни герои, но много сложно. Сега всички работят с големи екипи. 
Аз предпочитах да работя сам. Екипът кашля, иска да пие кафе и т.н., 
а анимацията изисква огромна концентрация. Когато раздвижвах 
змиите по главата на Горгона Медуза просто престанах да вдигам 
телефона и заключих студиото.

Н.М.: В митологията обаче Горгона Медуза никога не е била напълно 
змия, както е в „Сблъсъкът на титаните“…

Р.Х.: Знам това, разбира се. На нас ни трябваше красиво лице, около 
което да се вият змии. Харесвах Джоан Крофърд и скулптирах лицето 
на Медуза с нейните високи скули. Дадох ѝ и змийско тяло, за да избегна 
дрехите и да я направя по-страшна.

Н.М.: Като че ли доста свободно боравите с митологията…
Р.Х.: В киното това е неизбежно. Дори и да правим един мит, като 

този за Язон и златното руно, през цялото време крадем и от други 
митове. И това не е защото сме по-добри писатели от древните, а 
защото сме принудени да търсим динамиката и бързото развитие на 
действието. Ние просто трябва да манипулираме историята. Взимаме 
нещо от една легенда и го прибавяме към друга. Това е днешната, не 
гръцка митология. 

Н.М.: Какво все пак най-много Ви харесва в професията?



109Медуза от „Сблъсъкът на титаните“, реж. Дезмънд Дейвис, ефекти: Рей Харихаузен

Анджелина Джоли като майката на Грендел и първообразът. „Беоулф“, реж. 
Робърт Земекис, 2007
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Р.Х.: Много обичам да се правя на господ или най-малкото на 
древногръцкия Зевс. В крайна сметка елините са мислели, че и боговете 
са хора. Наричам това комплекс на Франкенщайн. Не се уморявам да 
вдъхвам живот на „създанията“ си. 103

Творчеството на Рей Харихаузен е показателно за това, което 
обикновено наричат холивудска традиция на ефектите. На практика 
обаче неговият принос е в чисто анимационния план на стоп-моушън 
анимацията, инкорпорирана в тъканта на аналоговия игрален филм. 
Без да е отговорен за цялостната сценарийна и смислова концепция на 
филмите обаче, той напипва сърцевината на хибридния микс от игрално 
кино и анимация – мощната привлекателност на митологичните образи. 
И същевременно акцентира върху модерната трансформация на мита – 
пригоден, трансформиран и дори опошлен в модерните си тълкувания. 
Днешното развитие на CGI образите, за съжаление, не прибавя много 
нови смислови промени в концепциите. Разликата е предимно в 
технологичното осъществяване на продукцията и стремежа към 
постигането на убедителен екранен образ. В това отношение „живата“ 
актьорска мимика и поглед са принципно достижение в посока на 
психологическата убедителност – нещо, невъзможно за стоп-моушън 
анимацията от преди три-четири десетилетия. 

Парадоксално обаче, стремглавото развитие на дигиталните 
технологии прави очевидно бързото стареене на продукта. Това, 
което е било убедително и „достоверно“ само преди десетина години, 
се възприема от днешните зрители като архаично почти колкото и 
триковете на Мелиес. Независимо от стремежа към показването на 
невиждани досега светове и герои, миметичните свойства на компю-
търно генерираните изображения ще си останат водещи, поне по от-
ношение на убедителната фактура в изграждането на образите. В това 
отношение игралното кино вече успя да постигне високо качество по 
отношение на взаимното сплитане на несъвместими антропо- и зоо-
морфни черти в рамките на единен визуален образ. Остава „само“ да на-
мери и по-добри подходи в постигането на психологическата истинност 
на сюжетите, реакциите и ситуациите.

От друга страна, стремежът на 3D изображенията към „реалност“ е 
като че ли обречен на неудовлетворение. Дори скокът в изграждането на 
действието чрез използването на техниките motion capture (улавяне на 
движението) до известна степен подлъгва надеждите на зрителите. Те в 

103  Маринчевска, Надежда. Създателят на чудовища. – В: ЛИК, бр. 8, август 2004, с. 68
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крайна сметка очакват от компютърно симулирания герой много повече 
от обикновените физически възможности на човешкото тяло. В този сми-
съл motion capture наследява старите пороци на ротоскопната техника 
(или еклера) в класическата анимация. Творчески настроените анимато-
ри разбират добре това вечно противоречие и в случаите, където е въз-
можно, опитват да избегнат „достоверната“ и „реалистична“ сериозност 
на образа. Историята на компютърната анимация е не само бурен, но и 
взривоопасно бърз процес. Независимо от гигантските си постижения в 
овладяването на изглеждащия „реалистичен“ образ обаче тя остава във 
вечното положение да достига недостижимото – достоверността на ана-
логовия образ. През 2000 г. Лев Манович отбелязва по този повод: „Чрез 
базирано върху оптиката представяне, камерата записва съществува-
щата реалност. Всичко, което съществува, може да бъде фотографи-
рано. Свойствата на камерата – дълбочина на пространството, зър-
нистост на лентата, ограничение в тоналния обхват – се отразяват 
върху образа като цяло. При триизмерната компютърна графика, сама-
та реалност трябва да бъде конструирана от обикновения щрих, преди 
да бъде фотографирана от виртуалната камера. (…) Затова и новият 
реализъм е частичен и неравен в много по-голяма степен отколкото е 
аналогов и уеднаквен. Изкуствената реалност, която може да бъде си-
мулирана чрез триизмерната компютърна графика е фундаментално 
непълна, пълна е с луфтове и бели петна.“104 Изминалите оттогава 15 го-
дини обаче показват значителен напредък в постигането на убедителни 
илюзии и бележат пътя към един „пост-дигитален визуален пейзаж“105, в 
който елементите на фотографичното и на дигиталното вече не толкова 
се смесват, колкото се разтварят един в друг.

Стремежът към постигането на убедителен, „реалистичен“ ефект във 
фактурността на компютърно генерираните образи е съпътстван от же-
ланието на много автори в игралното кино да се възползват и от нара-
тивните и визуални стратегии на класическата анимация в трансформи-
ран за съвременния етап вид. Симбиозата на фотографично-достовер-
ното и фантазно-въображаемото и занапред ще бъде мощен стимул за 
развитието на игралното кино. 

Разбира се, киното може да постигне ефекта на комбинаториката и 
по други начини, а не само чрез компютърно генерирания образ. Често 
виртуалните тела в киното са подложени на една анимационна по своя 

104  Manovich, Lev. In: A Reader in Animation Studies, Sidney: John Libbey, 2000, p.11-13
105  Manovich, Lev. Future Image. In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2006, 1:25, p. 26
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характер реконтекстуализация, която също подрива увереността ни в 
реалното, но е базирана върху по-традиционни подходи. Питър Грийна-
уей, който често е наричан свещеното чудовище на британското кино, в 
„Записки под възглавката“ (1996) по един декадентски начин предлага на 
човешкото тяло да се гледа, освен като на инструмент за наслада, и като 
на страница от книга, върху която да се изпише важното. Без да изменя ху-
маноидната форма обаче, той изцяло променя функцията ѝ. Парадоксал-
но, в много от епизодите вербалността на надписа е напълно изгубена за 
европейския зрител, поради японските йероглифи, които стават основен 
визуален елемент. (За японците така непроницаеми остават надписите на 
други езици). Рафинираната перверзност на Грийнауей включва пореди-

ца от полиекрани, форси-
ращи зрителя да се справи 
с някаква форма на свой 
индивидуален монтаж, с 
употребата на множество 
вътрешнокадрови движе-
щи се надписи и картини.

Реконтекстуализацията 
на тялото е особено ярко 
видима и в „Бърз филм“ 
на Вергил Видрих (2003). 
Той се базира върху сгъ-
нати като оригами пар-
ченца хартия, върху които 
„се прожектират“ части от 
класически филми в стре-
мително темпо. Видрих 
събира накуп всички ми-
тологеми (или клишета) на 
американското кино, като 
използва мелодраматич-
ната схема за спасяване на 
отвлечената любима. Това 
обаче е само повод за пре-
следване с коне, шеметни 
каскади със сакралните по 
американски влакове, ав-

„Записки под възглавката“, реж. Питър 
Грийнауей, 1996
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томобили и самолети, за да се стигне до финалната целувка. Персонажи-
те сменят физическия си облик и Хъмфри Богарт с лекота се превръща в 
Агент 007 на Шон Конъри, а Лорън Бакол – в Ингрид Бергман или нататък 
в поредица от следващи екранни красавци и красавици. Четиринадесет 
минутният филм е изцяло съставен от фотокопия от над триста филма. А 
за снимачния период от две и половина години, Видрих събира дванаде-
сет аниматори, които да сгъват хартията и същевременно да разполагат 
върху различните ѝ страни фотоколажи, състоящи се от над 65 000 пар-
ченца. Това е може би най-нагледният начин, по който човешките тела 
буквално се разграждат, пренареждат и събират отново, за да изградят 
нов съвременен алхимически образ на измамна цялост. Филмът обаче е 
и предизвикателство за познавачи, които се опитват да открият първо-
образите на екранните холивудски звезди в събирателните впечатления 
– невъзможна задача, трудна дори и за професионалисти.

Виртуалното тяло в киното подлъгва зрителя и манипулира усеща-
нията му. Мимикрира в широкия диапазон от фотографската комбина-
торика, минава през компютърната симулация на реалността до създа-
ването на откровено фантастичния, но убедително нагледен, образ на 
фантастичното. 

Работен момент от „Бърз филм“, реж. Вергил Видрих, 2003
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Метаотклонение за метаморфозата

Способността на формите и телата да метаморфозират и да се тран-
сформират в нови същества е като че ли най-специфичната отличител-
на черта на анимационното кино. Безкрайната алхимия на „ставането“, 
на протичането, на постоянното изменение, на превръщането на тялото 
в „друго“ въздейства с особена сила върху зрителя. Шоковите момен-
ти на метаморфозата, усетени от авторите в анимационното кино като 
могъщо сугестивно изразно средство, се появяват в различни функции 
– от простия гег, в който вълните стават боксови ръкавици и налагат 
миниатюрно корабче, през грубичката интелектуална аналогия на пре-
върналите се в доларови знаци очи на любимата до поетичните свобод-
ни асоциации на авторската анимация. Анимационното кино е освобо-
дено от конкретната битова правдоподобност на игралния филм и е в 
състояние изцяло да се потопи във фантазния свят на непрестанното 
превъплъщение.

Анимационните логики са не-битови, свързани са с идеята за все-
позволеност, а донякъде и с идеята за произвол. Подобна необхватност 
на възможностите, която не е обвързана с реалния ни житейски опит, 
а хлежи в областта на фантазното, неизбежно създава връзка между 

драматургичните, пластиче-
ските и образните особености 
на анимационната метамор-
фоза и митологичното мисле-
не или структурите на мита и 
вълшебната приказка. Синкре-
тичното съзнание на древния 
човек ражда митове, в които 
войници поникват от драконо-
ви зъби, Арахне се превръща 
в паяк, а любимите могат да 
бъдат преобразени в крави, 
преследвани от стършели. Във 
вълшебната приказка целуна-
тата жаба, разбира се, става 
принц. В анимацията тези тра-
вестии с лекота се появяват на 
екрана, без задължително да 

„Как да правим любов с жена“, реж. Бил 
Плимптън, 1996
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създават неомитологии, но неизменно се базират върху мощните енер-
гии на предцивилизационното синкретично мислене. Сергей Айзен-
щайн нарича анимационните метаморфози „протеевски елементи“106 
по аналогия със стареца Протей (син на Посейдон), който се превръща 
не само в лъв, глиган или дракон, но също така и в течаща вода или дър-
во. В прочутата си теория за „плазматичността“, разглеждаща анамор-
фозите (промените в анимационните форми, които съхраняват донякъ-
де приликата с първоначалния типаж) и метаморфозите (като крайна 
трансформираща степен на тези промени), руският теоретик ги нарича 
„метафизичен бунт“ на тялото срещу всяка закостенялост и застина-
лост във формата.107

Именно тези мощни митологични енергии, които буквално извират 
във всяка анимационна метаморфоза, придават на похвата особена 
сила и сугестивност. Преоформянето на телата в „други“ е не само инте-
ресно и любопитно за зрителя, който се забавлява чрез проследяването 
на процеса на превръщанията. По-важното е, че в метаморфозата има 
скрита особена, почти магическа притегателност, която не зависи от сю-
жета и конкретната филмова събитийност. Самият факт, че анимацион-
ните тела стават флуидни, „течливи“ и се преоформят в ново качество 
(често бинарно противоположно на началния статус), е достатъчен сам 
по себе си да държи вниманието на аудиторията. Метаморфозата винаги 
е своеобразен атракцион по самата си природа, тъй като опазва загад-
ката до самия край на трансформацията. Наблюдаването на разруше-
нието на „собствената“ морфология и съграждането на нова, удовлетво-
рява на неосъзнато ниво първичното желание на човешкия род да по-
стига мигновена и качествена промяна. Фантастичните трансформации 
в анимацията апелират към своите аналози в митологиите и фолклора, 
във вярванията в прераждането и постигането на безсмъртие. Чрез ме-
таморфозата на персонажите анимацията актуализира древни архети-
пи, показвайки процеса на същностната промяна. Тя е не просто бунт 
срещу физическите ограничения на тялото. Тя е тотално отрицание на 
същото това тяло и тържество на новата ипостасна форма. Когато нари-
суваната жаба се превръща в принц, това не просто променя външния 
ѝ вид, а променя същността и функцията й. Аниматорът като алхимик 
може да трансформира желязото в злато. Или обратното. 

106  Эйзенштейн, Сергей. Дисней. В: Проблемы синтеза в художественной культуре, 
Москва: Наука, 1985

107  Пак там



116

Анимацията се 
отличава от мита не 
на последно място 
чрез своята наглед-
ност и „веществе-
ност“. Фактурността 
на промяната, мате-
риалната текстура на 
трансформацията, 
формалната изгра-
деност на визията, 
съществено се раз-
личават от словесна-
та абстракция на ми-

тологичната фантазност. Това наблюдение обаче е вярно само частично 
и се отнася единствено до началната и финална фаза на трансформа-
цията. Средните фази, овеществяващи същината на промяната, посте-
пенно деформират начално създадената морфология, преминават през 
абстрактно-неопределими форми, след което се проявяват чертите на 
новия ипостас. Това поставя феномена „анимационна метаморфоза“ в 
двойствена позиция между конкретното и абстрактно изразяване, дори 
и в случаите, когато става дума за по-простички рисувани гегове. Така-
ва двойствена субстанциалност, свързана с възможността формите да 

протичат не-
посредствено 
една в друга, 
п р е м и н а в а й -
ки през стадия 
на пълната не-
определеност, 
усилва мис-
тичните въз-
действия на 
анимационния 
образ. Коле-
банието меж-
ду мимезиса и 
абстракцията 

„Лицата на жените“, реж. Петер Фолдес, 1968

Кадри от филмите „Дрозд“, реж. Норман Макларън, 1959 и 
„Линията“, реж. Освалдо Кавандоли, 1972
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е отличителна 
особеност на 
метаморфозата 
в анимацията. А 
понякога ани-
маторите съз-
дават метамор-
фози буквално 
от линията и 
точката, как-
то е в случая с 
„Дрозд“ (реж. 
Норман Макла-
рън, 1959) и 
„Линията“ (реж. 
Освалдо Каван-
доли, 1972).

Английският изследовател Пол Уелс пише: „Способността на 
образите да метаморфозират означава, че е възможно да се създаде 
флуидна поредица от свързани един с друг образи чрез самия процес 
на анимиране (...) Метаморфозата допринася към визуалния стил в 
анимационния филм, като дефинира флуидния абстрактен стадий 
между фиксираните качества на образите преди и след промяната. 
Метаморфозата също така легитимира и процеса на свързване между 
очевидно нямащи нищо общо образи като „изковава“ оригинални 
взаимоотношения между линии, обекти и т.н. и разрушава установени 
понятия ....“108 

Когато срамежливата мъжка муха се превърне в слон и тежко полети 
над полето – това е гег, който буквално илюстрира пословицата „прави 
от мухата слон“ („Либидо“, реж. Велислав Казаков, 1988). Когато откъсна-
тият в среднощен кошмар от тялото крак се превърне в птица без очи и 
отлети от преследвачите – това е сюрреалистична и злокобна метафора 
за невъзможния полет на духа, реализирана чрез шокираща деструк-
ция на анатомията („Свобода за един крак“, реж. Пьотр Думала, Полша, 
1989). Вариантите за анимационна метаморфоза са безкрайни и тяхната 
типологизация или класификация е ако не невъзможна, то поне е из-
ключително обемен проект. 

108  Wells, Paul. Understanding Animation, London and New York, Routledge, 1998, p. 69

„Либидо“, реж. Велислав Казаков, 1988
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Не мога обаче да не спомена, че трансформирането на тялото в дру-
го, често е свързано с проблема за смъртта или безсмъртието. Травес-
тията, „смяната на кожата“, превръщането, са по същество прераждане 
в разбирането на източните религии. В анимацията обаче това прераж-
дане често е неокончателно микропрераждане, заредено с възможност 
за връщане назад. Тази обратимост снема и снижава съдбовността на 
трансформацията, тялото вече не е обречено да остане завинаги в но-
вопридобитата си форма. Превърналият се в чук котарак Том, преслед-
ващ хрисимото мишле Джери, преминава бегом през тази по същество 
съдбовна трансформация дори без да забележи, възвръщайки формата 
на първоначалното си тяло буквално след секунди. Същевременно кон-
цептуалните метаморфози в анимацията с пясък на Ференц Цако в „Ab 
Ovo“ (1987) и резките контрасти на формите са реквием по загубената 
човечност, прегазена от войни, разрушения и смърт. И тук вече ипостас-
ната промяна е необратима. Когато дисниевата мащеха от „Снежанка и 
седемте джуджета“ (1937) се превръща във вещица, това прави от фил-
ма психотрилър за малки дечица. Когато мащехата на сексапилната 
Бети Бууп („Снежанка“ на братя Флайшър, 1933) се превърне в Горгона 
Медуза със змии по главата, това само подхранва пародията.

„В анимационното мислене откриваме вместо архаичен син кре-
тизъм – модерен синтез“ – пише Невелина Попова.109 Аниматорите 

109  Попова, Невелина. Анимационният сценарий, хабилитационен труд, НБУ, 2003

Трансформацията на кралицата във вещица в „Снежанка и седемте джуджета“, 
реж. Дейвид Ханд, 1937
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разполагат метаморфозните си превъплъщения в много широко поле 
между лековатото забавление и сериозната концептуалност.

Анимационната метаморфоза традиционно прелива човешки и при-
родни форми в обща хомогенност. В „Луната със сините очи“ на Пенчо 
Кунчев (2000) пейзажът, клоните или речният поток и рибите оформят 
телата и лицата на героите, които се разтварят отново в природата, из-
повядвайки идеята за естественост на обърканата сексуалност. Този 
чувствен, неподвластен на логиката свят се опитва да актуализира ми-
тологичното мислене, в което човекът, природата и боговете съставят 
неразчленимо динамично пространство. Анимационната метаморфо-
за, която слива в подвижна дифузна хореография човека и пейзажа, по 
принцип нарушава самите ни представи за стабилно пространство и 
време. Подобни трансформации могат да се осъществят единствено в 
митологичното време и пространство.

Анимационното кино отива обаче и по-нататък в опита си да модер-
низира митологичните енергии. То често преобразява човека в предмет. 
Подобно уравняване между живото и неживото отново проблематизи-
ра идеята за границите между същностите. В необичайно нарисувания 
с цветен гипс върху черна хартия филм „Ходене по опънато въже“ (реж. 
Роберто Катани, Италия, 2002) поетичните видения превръщат много-
бройните прозорци на дълга едноетажна сграда в зъбите на усмихнато 
червенокосо момиче. Странната асоциация е част от психеделичната ви-
зия на автора за твор-
ческия процес. Във 
всеки случай подоб-
ни трансформации 
дистанцират, а не 
приобщават зрители-
те чрез енергиите на 
метаморфозата. Пре-
връщането на силуе-
та на момичето в път, 
по който бродят чер-
ни фигури е осъщест-
вено по един „умърт-
вяващ“ човешкото 
същество начин. За 
разлика от подхода Пародията в „Снежанка“ на братя Флайшър, 1933
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на Анри Кулев в „При-
казка за пътя“ (1985), 
където виталността 
на антропоморфизи-
раните пътища и ма-
гистрали е реализи-
рана изключително 
успешно и одушевя-
ва неодушевеното.

Установяването на 
директна визуална 
връзка между обекти, 
които до този момент 
са възприемани като 
отделни и дори не-

съвместими, е изключително ефективен драматургичен похват. Пол Уелс 
отбелязва: „Метаморфозата в анимацията постига най-висока степен 
на „икономия“ в наративната продължителност...“110 Буквалните визу-
ални метафори са в състояние не само да придвижат мигновено истори-
ята напред, но и да проникнат в психологията („Улицата“, реж. Каролайн 
Лийф, Канада, 1976) или в подсъзнанието („Женитба“, реж. Слав Бака-

лов и Румен Петков, 
1984). Независимо от 
модерния аспект в 
най-разнообразните 
форми на осъществя-
ване на анимацион-
ната метаморфоза, 
„простият“ факт, че 
от тялото може да се 
изкове нова форма 
отпраща преди всич-
ко към синкретично-
то мислене, което е 
в състояние да обе-
дини многобройни 
аудитории. 

110  Wells, Paul. Understanding Animation, London and New York, Routledge, 1998

„Ходене по опънато въже“, реж. Роберто Катани, 
Италия, 2002

„Приказка за пътя“, реж. Анри Кулев, 1986
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Похватът има толкова мо-
щен резонанс, апелирайки 
към древни предцивилиза-
ционни структури в психика-
та на зрителя, че все по-често 
и игралното кино прибягва 
към него с помощта на диги-
талните технологии.

Визуалните, компютърно 
генерирани метаморфози в 
заливащата ни лавина филми 
през последните десетилетия, 
едва ли могат да се разглеждат 
само като зрелищен атракци-
он. Те представляват културен 
феномен със сложна природа. Очевидно е, че тяхната привлекателност за 
зрителите е базирана върху по-дълбоки стойности, които успяват да до-
коснат дълбинни структури в колективното несъзнавано, коренящи се в 
митологичното възприемане на света. Масовото нашествие на персона-
жи – полухора-полуживотни вече разгледах в предишната глава. Много 
съществена част от привлекателността на тези образи е именно мета-
морфозата, нагледното „виждане“ на процеса, чрез който се осъществява 
трансформацията им в новото качество на могъщото същество. Масовият 
им успех доказва, че те са успешна форма на обединение на зрителския 
интерес на нивото на колективното несъзнавано, облечено в пределно 
зрелищна и сетивно провокативна форма, базирана върху анимационна-
та метаморфо-
за. Появата им 
е начин да се 
моделира и 
н а п р а в л я в а 
зрителското 
удоволствие 
от филма в 
степен, доня-
къде автоно-
мизирана от 
сюжета. 

„Женитба“, реж. Слав Бакалов и Румен 
Петков, 1984

„Бездната“, реж. Джеймс Камерън, 1989
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Недостъпната в живота свобода на трансформацията, „ластичната“ 
подвижност на тялото или директното отричане на собствената, естест-
вена човешка форма чрез метаморфно сливане, разпалват хъса на не-
обузданото въображение у все повече творци и подражатели. Буквал-
ното „изскачане извън собствената кожа“ чрез дигиталната обработка 
на образа става възможно не само за рисуваните анимационни герои, 
но и за актьорите.

Най-често травестията на човека в нова форма (на змия, на насеко-
мо, на паяк, и т.н.) може да се свърже с легендите за смяна на кожата, 
които се отнасят до безсмъртието на трансформиращия се. Джеймс 
Фрейзър в книгата си „Фолклорът в стария завет“ 111 например мно-
го подробно изследва вариантните легенди, съзвучни на библейско-
то сказание за грехопадението. Змията чрез измама придумва Ева да 
вкуси от фаталния плод и така хората придобиват смъртност, а змията 
остава безсмъртна. Най-тясно с това безсмъртие, според Фрейзър, е 
свързан по-древният мит за смяната на кожата. Чрез постоянно обно-
вяване всяка година (старата кожа се заменя с нова) змията се подмла-
дява. Други легенди, изследвани от Фрейзър, указват и на положител-
ната, и на отрицателната енергия на това подменяне на кожата, което 
обаче във всички случаи води до необикновена мощ и безсмъртие. 
Самите трансформиращи се същества могат да бъдат различни – от 
човек, през змия и гущер до заек или куче в зависимост от конкретни-
те вярвания на отделните племена.

Съвременен принос към неомитологичното мислене са различните 
робото-човеци, киборги или просто неописуеми същества, които на-
селяват фантастичния киносвят – „Терминаторът ІІ. Денят на страшния 
съд“, (реж. Джеймс Камърън, 1991), „Робокоп“ (1987 и 2014, режисьо-
ри Пол Верховен и Хосе Падила), „Изкуствен интелект“ (реж. Стивън 
Спилбърг, 2002), и т.н. В последния филм обаче идеята за безсмъртие 
не е благо, а тежест. В съвременното кино отделен клон вече като че 
ли формира това сливане на човека с машината. То представлява нова 
брънка в поредицата хибридни персонажи, за които метаморфозата е 
същностно присъща.

Кинетичната и темпоралната не-логика са естествени за компютър-
ните метаморфози и същевременно се възприемат с лекота, защото 
могат да отговорят на едно не битово, а фантазно мислене, което се 

111  Фрейзър, Джеймс. Фолклорът в стария завет. София: Отечествен фронт, 1989, 
с. 32-50
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намира в състояние на непрекъсната подвижност и състояние на ди-
фузна флуидност. Непрекъснатите девиации в морфологията на героя 
са свойство, което увлича въображението на човека. В компютърния 
жаргон обаче по-често се използва думата „морфинг“, с която се на-
бляга не толкова на смисловите, колкото на техническите аспекти на 
трансформиращия процес.

Промяната на формата на актьорското тяло е дотолкова силно въз-
действащ похват, че много автори го използват и във филми, които не 
са свързани с фантастично-митологичното мислене. Например по-
тичането на Амели Пулен като плисната кофа вода в сцената в бара 
е пряк резултат от разочарованието, че любимият не я е разпознал 
(„Невероятната съдба на Амели Пулен“, реж. Жан Жионо, 2001). Иро-
ничната употреба на похвата в случая е интересна и необичайна. Явно 
дигиталните игри с актьорските тела стават интересни и за европей-
ското авторско кино. 

Според култовата реплика от сериала „Туин Пийкс“ на Дейвид 
Линч, „Совите не са това, което са“. По същия начин и дигиталните 
метаморфози в съвременното кино не са само това, което са. От една 
страна те са мощен визуален атракцион, използван за подсилване 
на зрелищния момент и обслужващ стремежа към забавление. От 
друга страна обаче те са особен вид тотално проникваща невербална 

„Терминаторът ІІ. Денят на страшния съд“, реж. Джеймс Камърън, 1991
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сугестия, която отваря луфт към колективното несъзнавано, към 
архаичните пластове в психиката на човека. Игралното кино винаги 
ще бъде привличано от безграничните възможности на анимацията 
за промяна. Както пише Пол Уелс: „Ключовият аспект тук е в по-голя-
мата свобода, с която се интерпретира „тялото“ в анимацията, къ-
дето физическата форма е изцяло изменчива, неразрушима, а в някои 
моменти и – нематериална.“112

Лъжци, измамници, фалшификатори! 
Отрежете им главите!

„Лъжци, измамници, фалшификатори! Отрежете им главите!“ кре-
щи Червената кралица от „Алиса в страната на чудесата“ на Тим Бъртън 
(2010). И има право! „Алиса…“ е филм, в който звезди от световна вели-
чина хем играят себе си, хем образите им са някак смущаващи. Хелена 
Бонъм Картър в образа на самата Червена кралица е неимоверно кари-
катурна с огромната си глава, раздута почти два пъти повече от нормал-
ния си размер, и със стиснати устнички във формата на сърчице като купа 
от колода карти. Джони Деп в ролята на Лудия Шапкар пък е прозрачно 
зеленоок, въпреки, че природата му е отредила в живота да има кафяви 
очи. Може би обаче най-пострадалият в случая е Мат Лукас, на когото се 
пада да бъде хем умножен по две като Туидълди и Туидълдум, хем да ста-
не невероятно къс и дебел в раираната си фланелка. А това се отнася и до 
лицето му – неприятно за актьора, ако е суетен…

Всъщност повечето актьори в „Алиса…“ са трансформирани по някакъв 
начин. Самата главна героиня (Мия Уашиковска) не претърпява телесни 
или лицеви деформации, но за сметка на това през цялото време е ту в 
нормалния си размер, ту е гигантско създание, ту е миниатюрно същество, 
което с лекота се побира върху цилиндъра на Шапкаря. Е, направо да им 
отрежеш главите… Всъщност филмът на Тим Бъртън е много показателен 
за съвременния процес на смесване на видовете кино в единен „генно мо-
дифициран“ хибрид. Бъртън, който има дълга режисьорска и продуцентска 
биография и в игралното, и в анимационното кино, тук успява да постигне 
органично и дифузно преобразяване на персонажите си. В техническо (а и в 
творческо) отношение това съвсем не е проста задача. За да могат да поста-
вят грамадната глава на Хелена Бонъм Картър върху дребничкото ѝ тяло 

112  Wells, Paul. Animation: Genre and Authorship.  London, Wallflower Press, 2002, p. 62



125

например, ани-
маторите неиз-
бежно е трябва-
ло да намалят 
брадичката и 
шията в плавно 
стесняваща се 
форма, която 
да пасне към 
фигурата. Съ-
щевременно че-
лото изглежда 
огромно и из-
пъкнало. Когато 
се предприемат 
подобни дефор-
мации в рамки-
те на един фотографичен образ, 
рисковете от преминаване на 
мярата са особено високи. А пре-
комерната деформация би нару-
шила и ефекта от разпознаване-
то на звездата. Екипът на Бъртън 
обаче се е справил прекрасно с 
предизвикателството. Това пов-
дига много съществения въпрос 
за това какво всъщност виждаме 
в съвременното компютърно ге-
нерирано кино – въздейства ни 
фотографичният първообраз или 
пък сме подвластни на фантазни-
те, но и подвеждащи, желания на 
авторите. Пиер Флоке отбелязва 
за филма: „Всяко ниво и слой и от 
реалното, и от мнимото, е за-
мъглен – едновременно и в конте-
кста и във формата. Човек вече 
не знае дали стои в [реалността] 

Червената кралица от „Алиса в страната 
на чудесата“, реж. Тим Бъртън, 2010

„Едно-друго от Алиса“, реж. Ян Шванкмайер, 1988
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или гравитира наоколо, тъй като всяко „истинно“ понятие за „реалност-
та“ е изчезнало в перспективата, очертана от Бодрияр“.113 Всъщност 
именно фактът, че в „Алиса в страната на чудесата“ играят реални филмови 
звезди със световна популярност, прави филма много по-близък до ори-
гинала на Луис Карол по сравнение с анимационната адаптация на „Дисни 
студио“ от 1951 г. (реж. Клайд Джероними, Уилфред Джаксън и Хамилтън 
Лъски). Техните трансформации от живи същества в странни персонажи 
са някак физически притеснителни, сравнени с рисуваната версия, в която 
всичко е като посипано с лека захарна глазура. Разбира се, в качеството си 
на съвременна дисниевска продукция, игралният филм на Бъртън остава 
далече от дискомфорта, който причинява например обемната анимация 
на Ян Шванкмайер „Едно-друго от Алиса“ (1988). Там чешкият сюрреалист 
конструира неописуем свят, където камари ключове от неизвестни брави 
и консервени кутии; черепи и препарирани животни; търкалящи се карфи-
ци или бурканчета сладко, пълни с кабарчета, изграждат образа на обър-
кания лабиринт на човешката психика. А там, в психиката на човечеството 
като цяло, дори децата не са невинни. Шванкмайер също използва актриса 
– седемгодишната Кристина Кохутова, но нейният образ е дистанциран и 
„остранен“, ако използваме определението на Шкловски.114

И ако Тим Бъртъновата „Алиса в страна на чудесата“ откровено и оче-
видно за зрителите трансформира актьорските образи в приказни, то 
множество други филми прикриват анимационното манипулиране на 
лицата на актьорите, за да създадат привлекателен, но в основата си не-
реалистичен образ на звездите си. Флоке нарича това „лифтинг ефектът 
на CGI“.115 

Триизмерните компютърни изображения отдавна вече са изкупили 
първородния си грях на стерилността и гладките повърхности. А в слу-
чаите, когато са базирани върху фотографичен образ, постигат и добър 
ефект в посока на усъвършенстване на илюзионността. Технологията 
вече е овладяла конструирането на сложна геометрия, на имитирането 

113  Floquet, Pierre. Would Computer Generated Images Conceal Genuine Emotions. Or 
CGIS vs CGES. In: Selected Writings from the UTS, University of Technology of Sydney, 2011, 
p. 33-42

114  Виктор Шкловски въвежда термина „остранение“ (от думата „странен“) през 
1914 г. в книгата си „Възкресяване на думата“. „Остранението“ означава да се премахне 
автоматизмът при възприемането на художествения текст за сметка на необичайните 
похвати, различаващи се от най-разпространените модели.

115  Floquet, Pierre. Would Computer Generated Images Conceal Genuine Emotions. Or CGIS 
vs CGES. In: Selected Writings from the UTS, University of Technology of Sydney, 2011, p. 33-42
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на осветеност от всякакъв порядък, на създаването на прозрачни сло-
еве, фактурни неравности; раздвижва лъчи и частици, симулира добре 
различни материали като стъкло, плат, метал и т.н., справя се и със за-
мазването на движението, имитиращо замазването на образа върху 
филмовата лента. Не на последно място съвременните компютърно-ге-
нерирани изображения обаче се справят и с постигането на „естестве-
ния“ вид на човешката кожа, лице и мимика.

Примерът с един от успешните проекти на Дисни и неговото про-
дължение 28 години по-късно в случая е показателен. „Трон“ на Стивън 
Лисбъргър (1982) е още непокрит с плът опит, който прилича на ранни-
те контурни CG графики. Те придават наистина сюрреалистично обра-
за на компютърния „интериор“ с бляскащи битове и хвърчащи парчета 
информация. Комбинирането на CG графиката с реални актьорски лица 
(телата са генерирани) е интересен подход на ръба на дву- и триизмер-
ността. През 80-те години на ХХ век все още технологията на убедител-
ната компютърна анимация е бъдеще. „Терминатор 2. Страшният съд“ 
(Джеймс Камерън, 1991) ще се появи чак след около десетилетие. Но 
и в него въздействащата компютърна симулация все още ще бъде на-
сочена към киборгови персонажи, а не към човешки същества. Самият 
Лисбъргър възприема „Трон“ повече като анимационен, отколкото като 
игрален проект. И за това има основания – инкорпорираните „живи“ 
лица на актьорите са сравнително малка част от анимационната струк-
тура и визия на действието. Телата им, цялостната среда и фактурите 
са откровено нарисувани със съответните дигитални ефекти. Но макар 
триизмерността да е все още само линеарна, маркирана чрез фосфо-
ресциращо-светещи елементи, авторите успяват да впишат реалните 
актьорски лица в такава условна среда доста успешно. Интересно обаче 
е да се отбележи, че публиката възприема филма предимно като „игра-
лен с ефекти“ именно поради изрязаните и вмъкнати във визуалното 
решение актьорски превъплъщения. Очевидно, че за масовия зрител 
дори частичната поява (в случая само като глава) на известен актьор 
(Джеф Бриджис) е водеща за възприятието.

Сравнението с последвалия „Трон, заветът“ на Джоузеф Козински 
(2010) е особено интересно. Почти тридесетгодишното развитие на CGI 
технологията е отбелязало радикален напредък във всички аспекти на 
изображението и затова няма да се спирам върху директни сюжетни 
или пространствено-обектни съпоставки. Много любопитен аспект 
от втория филм обаче е третирането на образа на Джеф Бриджис. Ди-
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гиталната му трансформация цели да възстанови лицето му отпреди 
почти три десетилетия, осъществявайки нещо като компютърна „лиф-
тинг-хирургия“, по метафората на Флоке. „С помощта на дигиталната 
технология Козински е в състояние да огъне правилата на линейното 
течение на хронологичното време – пише Михаела Михайлова, – и да 
вдъхне втори (макар и дигитален) живот на звездата Бриджис от 80-
те години. Със средствата на дигиталното пътуване във времето 
времевата дистанция между два отделни етапа в кариерата на 
актьора е изтрита, а зрителят става свидетел на дублирането 
на Джеф Бриджис. При това дигиталната прилика действа като 
призрачен двойник, призован от архивите.“ 116 

„Трон, заветът“ на Козински е значително по-смущаващ от първо-
началния филм по отношение именно на екранното присъствие на 
Бриджис. Той е представен в два свои статуса – „сегашен“ и „минал“. Това 
не би трябвало да е значителен проблем както за зрителите, така и за 
авторите. В историята на киното сме ставали свидетели на изключителни 
актьорски превъплъщения, постигащи невероятно състаряване в 
рамките на една роля с помощта на грима, костюма и осветлението. 
Обратното течение на времето обаче не е подвластно (или поне е само 
частично подвластно) на актьорите, гримьорите и операторите. В случая 
обаче именно покадрово обработеното (анимирано) изображение 

е това, което 
об ръща те че-
нието на вре-
мето на зад и 
вдъхва жи  вот 
на вече не  -
с ъ  щес твуващ 
ф и з и ч е с к и 
образ на звез-
дата. И ако това 
се случва в рам-
ките на един 
ф а н т а с т и ч е н 
сю жет (с всич -
ки подобрения 

116  Mihailova, Mihaela. The Mastery Machine: Digital Animation and Fantasies of Control. 
In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 2013, 8: 131, p. 140

Джеф Бриджис в „Трон“, реж. Стивън Лисбъргър, 1982
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на дигиталната среда и условност на дейс твието), то игралното кино 
продължава да търси анимационните CGI трансформации и във филми, 
които разчитат на традиционен драматургичен наратив. 

Интересен в това отношение е „Странният случай с Бенджамин Бъ-
тън“ (реж. Дейвид Финчър, 2008). Въпреки че филмът не е реклами-
ран като анимационен, в него компютърно-генерираните образи иг-
раят основна роля. При това стремежът на авторите е това да остане 
незабелязано. Персонажът на Брад Пит е умишлено състарен, като в 
случая е приложена специална технология за улавяне на мимически-
те движения – „e-motion capture“. Мимическата реакция на актьора е 
основа за лицевото изграждане на образа, а тялото в сцените, в кои-
то то изглежда старчески смалено, е изиграно от дубльор с подходя-
щи размери. Биологичното смаляване на скелета в такъв мащаб не е 
подвластно на никаква актьорска игра, грим или операторски трико-
ве. Анимационната намеса тук води до осъществяването на скрита от 
зрителя хибридност в изображението. Целта е да се постигне ефек-
тът от пълния кръговрат на житейския цикъл, макар и преобърнат – 
от старостта към детството. „Странният случай с Бенджамин Бътън“ е 

Джеф Бриджис в двете си роли в „Трон, заветът“, реж. Джоузеф Козински, 2010
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един от примерите, в които преобразуващите свойства на анимация-
та остават „зад кадър“, не афишират нарочен ефект и не апелират към 
някаква собствена атракционност. Но всъщност именно техните визу-
ални въздействия стоят в основата на сюжетното развитие. По отно-
шение на състаряването покадровата дигитална обработка на кадъра 
не предизвиква негативен отклик у зрителите поради изключителната 
убедителност на реализацията. Проблем по-скоро има с подмладения 
външен вид на Брад Пит и Кейт Бланшет в много от сцените, където 
те изглеждат буквално „восъчно-изгладени“ и разкрасени, но за смет-
ка на това недостатъчно живи. Това още веднъж повдига въпроса за 
частичното овладяване на реверсивното обръщане на времето по от-
ношение на актьорски изградените, но и компютърно обработени об-
рази. Във всеки случай игралното кино няма да се откаже от преобра-
зяването на актьора с всякакви средства. Изглежда обаче, че времето 
на грима и латексовите маски остава в историята, отстъпвайки пред 
убедителността на новите технологии и анимацията.

„Недигиталният лифтинг“ в киното също осъществява свои проби-
ви в екранната образност. „Конгресът“ на Ари Фолман (2013) е като че 
ли пророчески филм по отношение на това как новите технологии из-

„Странният случай с Бенджамин Бътън“, реж. Дейвид Финчър, 2008
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земват ролята на актьора като централен и ключов елемент в играл-
ното кино и манипулират по свое усмотрение реалния му психофизи-
чески облик. Сюжетът е свободна адаптация на романа на Станислав 
Лем „Конгрес по футурология“. В основата на филма стои дилемата на 
застаряващата актриса Робин (блестяща роля на Робин Райт), която по-
ради лични проблеми е принудена да преотстъпи на мощно холивудско 
студио образа си, с който после филмовите магнати да правят каквото 
пожелаят. Андроника Мартонова пише: „За целта Робин трябва да бъде 
сканирана. В 3-4-5-100-D. Изцяло. Доживотно. Безмилостно. До послед-
ната мимика, до последното трепване на миглите, до намека за ус-
мивка и следата от засъхнала сълза, оставяйки не само графиката на 
тялото си, но и огромната палитра от артистични и екранни емоции. 
Притежавайки това „работно копие“ на Робин, студио „Мирамаунт-
Нагасаки“ нямат повече физическа нужда от актрисата. Когато им 
потрябва, ще я вграждат както си искат във филмите си.“ 117 Си-
мулакрите на Бодрияр се развихрят в пълна сила във филма на Ари 
Фолман, а изцяло подмененият свят се променя и физически в алтер-
нативна анимационна утопия, в която битието е всъщност кошмарна 
халюцинация. 
Във втората 
част на филма 
остарялата Ро-
бин в „тялото“ 
на двуизмер-
на рисунка се 
оказва в компа-
нията на десет-
ки свои фенки 
– двойнички 
на младото ѝ 
алтер его, а от 
реклами, бил-
бордове и въз-
душни балони 
я заливат още 

117  Мартонова, Андроника. Двуоглупин, хедонидол, ентертемин, филмозол, 
актрисогон, Робин… // Гласове, http://glasove.com/kultura/38617-dvuoglupin-
hedonidol-entertemin-filmozol-aktrisogon-robin, 2.07.2014

Робин Райт в стаята за сканиране в „Конгресът“, реж. Ари 
Фолман, 2013
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безброй копия на кичозните ѝ „филмови роли“, осъществени без ней-
ното физическо участие. 

Актьорът в пост-фотографичната епоха вече няма контрол не само 
върху собственото си изпълнение, но и дори и върху биологично да-
дената му от природата физика. Ари Фолман споделя: „Докато тър-
сехме подходящи места за снимки в Лос Анджелис, за да заснемем 
сцената със сканиращата стая, бях шокиран че такава стая вече 
съществува. От няколко години вече сканираха актьори, а техноло-
гията е реална. Актьори от плът и кръв вече не са необходими в тази 
„пост-Аватарова ера“. Предполагам, че икономическите интереси ще 
диктуват дали следващите поколения филми ще се осъществяват със 
сканирани актьори, „изградени от щрихи“. Като оптимист мисля, че 
изборът на актьор като човешко същество ще надделее и се надявам, 
че „Конгресът“ е нашият малък принос в достигането на тази цел.“118 Все 
пак засега „икономическите интереси“ не са наложили виртуалния ак-
тьор като доминиращ в екранната фикция. Много от филмовите продук-
ции обаче по явен или скрит начин видоизменят, деформират и направо 
синтезират – частично или изцяло – екранния човек. А тенденцията да 
се разчита повече на аниматорите, отколкото на живите актьори е все 
по-проследима и усилваща се във филмите, които амбициозно се опитват 
да отбележат касови рекорди. Това подрива „доверието в реалността“ (по 
Андре Базен), но подсилва „доверието в хиперреалността“. 

Тази хипотеза е в основата и на сюжета на филма „S1m0ne“119 на Андрю 
Никол (2002), в който отчаяният режисьор Виктор Тарански (Ал Пачино) 
създава виртуална актриса, която да замести така необходимата (но 
липсваща) звезда за новия му филм. Симон (или симулация едно – 
S1m0ne) е перфектният изпълнител – без капризи, без изисквания, 
без нервни сривове… Послушно и с перфекционизъм въплъщава и 
най-дребните желания на Виктор, защото всъщност зад изиграването 
на ролята стои … самият той, а виртуалната звезда дава само външна 
форма на неговите емоции, изиграни зад кадър. 

А няколко години по-рано Анди и Лари (Лана) Уашовски вече са създа-
ли „Матрицата“ (1999), в която симулацията е превзела формите на самия 
живот. Свирепият илюзорен свят на Матрицата – сложна компютърна 
програма, която държи човешките същества в изкуствен халюциногенен 
сън е като че ли еманация на бодрияровата симулакра. Божидар Манов 

118  Folman, Ari. Interview. http://thecongress-movie.com/behind-the-scenes-1.
htm?lng=en, 12.05.2014

119  Познат на българските зрители като „Симон“.
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пише: „Не случайно знаменитото съчинение на Бодрияр (“Simulacres et 
Simulations, 1981) – най-проницателния философ на постмодерното об-
щество, се появява в кадър (…) Именно под кориците на книгата, в из-
дълбаните страници на малкото томче, все още обикновеният хакер 
Нео крие дискета с нелегален софтуер.“120 Филмът е широко коментиран 
в специализираната литература и в пресата и затова няма да се спирам 
върху основните му послания, само ще приведа една от култовите репли-
ки, подчертаваща илюзорността на привидното битие: „Не се опитвай 
да огънеш лъжицата. Това е невъзможно… Опитай само да разбереш ис-
тината. Каква истина? Няма никаква лъжица!“ И това е произнесено от 
дете, което виждаме да огъва лъжица… Илюзорният свят в „Матрицата“ 
е представен в узнаваемите урбанистични форми на съвременността, а 
„реалният“ – в иконографията на дистопичното футуристично кино. Три-
те части на „Матрицата“ демонстрират революционизиращи постижения 
в анимационните компютърни ефекти. Покадровата обработка още в 
първата серия е свързана предимно с начина на движение на телата и 
свръх-възможностите на персонажите да извършват немислими скоко-
ве и премествания в пространството. Прочутият ефект „bullet time“, съз-
даден от Джон Гета, с участието на българина Георги Боршуков и целия 
инженерен екип, дава възможността зрителят да види не само ефектно 
и забавено дадена сцена, но и да наблюдава от подвижна гледна точка 
цялата хореография на битката. Ефектът се постига по нетрадиционен 
начин, синхронизиращ снимки от отделни фотоапарати (за всяка сцена 
– повече от 100 на брой, в зависимост от времетраенето), разположени 
по траекторията на движение на гледната точка и обработени впослед-
ствие със сложен софтуер. По този начин киното излиза извън рамките на 
обикновените движения на камерата (панорама, фарт, стедикам и т.н.) и 
достига невероятната свобода на погледа в анимационното кино. За „Ма-
трицата: Презареждане“ (2003) е създадена специална програма за ула-
вяне на лицевото изражение Universal Capture, която се базира не върху 
маркери, поставени върху лицето на актьора и служещи за референция 
при изграждането на 3D модел, а върху реалните лицеви изражения на 
актьора. Мимиката за дадена сцена се заснема от пет дигитални камери с 
висока резолюция, които да дадат достатъчно подробна информация за 
изграждането на CG образа, така че впоследствие да може да се приложи 
ефектът на дигитална камера в движение. Некомпресираният дигитален 

120  Манов, Божидар. Дигиталната стихия. София: Титра, 2003, с. 131
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формат е с огромен обем – 1G/сек.121 Следват още редица процедури по 
изграждането, но за зрителя вероятно най-съществената от тях е свърза-
на с окончателния облик на персонажите и създаването на кожата. Еки-
път получава данните, използвайки сканиране с висока резолюция от 
100 микрона122, след което създава „карта на неравностите“ (bump map). 
Движещите се бръчици, пори или дребни белези придават на генерира-
ния модел високи фотореалистични качества. В резултат анимираната 3D 
форма е (почти) неотличима от аналоговата филмова снимка и позволява 
нататък с нея да се извършват най-разнообразни анимационни деформа-
ции. Резултатът е хибриден образ, в който фотографичното и дигиталното 
са неотличими. Сцената с „голямата тупаница“ (Burly Brawl), в която Нео в 
стила на източните бойни изкуства се бие със стотина двойници на агент 
Смит, е реализирана именно по този начин, като към лицевите израже-
ния са прибавени телата на съвършено друг екип каскадьори. В неимо-
верните скокове, които граничат с летене, вече анимирането на фигурите 
е значително по-очевидно, но тъй като те са облечени с костюми, а Нео 
даже и с емблематичния си дълъг шлифер, фактурната убедителност е 
сравнително по-лесно достижима. А според Гета само за създаването на 
тази сцена са били необходими три години. 123 

От времето на „Матрицата“ вече измина дълъг период в развитието 
на технологиите, който само усилва процеса на все по-качественото 
сливане между фотографичната киноснимка и анимационната 
фантастичност в хибридна, еднинна и неразличима за окото сплав 
на „пост-дигиталния“ образ, по думите на Манович.124 Всъщност 
понятието „пост-дигитален“ е сравнително неясен термин, който 
отскоро навлиза в изследванията за изкуствата, лансиран предимно 
от практици – музиканти и художници. В него те влагат малко 
по-различно значение, описвайки разочарованията от бума на 
дигиталността и желанието за завръщане към духовните стойности 
на човечеството, както и към традиционните форми в изкуството. 
Някои от публикациите са насочени към анализа на естетическите 
провали на дигиталната музика, като например статията „Естетика на 

121  Borshukov, George, Dan Piponi, Oystein Larsen, J.P.Lewis, Christina Tempelaar-Lietz. 
Universal Capture – Image-based Facial Animation for „The Matrix Reloaded“. http://www.
scribblethink.org/Work/Pdfs/UCap-s2003.pdf, 12.11.2014

122  Ibid
123  Цит. по Manovich, Lev. Future Image. In: Animation: An Interdisciplinary Journal, 

2006, 1:25, p. 41
124  Ibid, p. 26
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грешката: „пост-дигитални“ тенденции в съвременната компютърна 
музика“ на Ким Каскоун, която започва със следния цитат от гуруто 
на цифровите технологии Никълъс Негропонте: „Дигиталната 
революция приключи“. 125 Разбира се, много от авторите не влагат 
в термина „пост-дигиталност“ идеята за отказ от компютърна 
обработка на звук и образ, а по-скоро предлагат идеята модерните 
средства на изкуството да бъдат обвързани в по-голяма степен с 
хуманистичните измерения в творчеството. По отношение на киното 
напредъкът на „пост-дигиталния“ образ засега се измерва с външни 
параметри – постигане на визуална убедителност на представянето, 
базирана върху разпознаваем фотографически образ. Все пак 
предстои да видим дали „пост-дигиталността“ ще успее да развитие 
своя потенциал и на нивото на идеите и сюжетите или ще остане при 
очевидно фантастичното, „геймърското“ и опростено развлечение 
за подрастващи. Засега като че ли дигиталните възможности на 
игралното кино сюжетно са впрегнати предимно в посоката на 
свръх-героизациите, киберпънка, антиутопиите или адаптираните 
приказки. 

125  Cascone, Kim. The Aesthetics of Failure: „Post-Digital“ Tendencies in Contemporary 
Computer Music. – In: Computer Music Journal, MIT, Winter 2000, Vol. 24, No 4, pp 12-18

„Матрицата“, реж. Анди и Лари (Лана) Уашовски, 1999
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Дигиталната среда

Един от филмите, които се опитват да впрегнат мощните средства 
на компютърно генерираните анимационни образи в твърде 
необичаен контекст е „В какво се превръщат мечтите“ на Винсънт 
Уорд (1998). Отвъдната история на загинал в катастрофа лекар 
(Робин Уилямс), неговата самоубила се съпруга и децата им в Рая 
и Ада прехвърля действието в трансцедентални измерения, макар 
те да са доста объркани от гледна точка на религиозните вярвания. 
Традиционното (и даже традиционалистко) разбиране за мястото, 
където отиват душите ни след смъртта, представлява странен 
микс от християнски представи, древногръцки мотиви (лодкарят 
Харон) и далекоизточни схващания за прераждането. Не може 
обаче да се отрече, че филмът има доброто намерение да постави 
в центъра на сюжета безсмъртната човешка душа и неразривната 
връзка на любовта – повече от хуманистични послания. В случая 
обаче основните постижения на Винсънт Уорд са в концепцията, с 
която е изградена дигиталната среда във филма. Първоначалното 
попадане на доктора в Рая е всъщност свят, създаден от картините 
на съпругата му – художничка. Невероятната цветност на природата 
в псевдо-импресионистичен стил (комбинация от Моне и Ван Гог) 
обаче тук е подсилена и с немислима фактурна структура – всичко 
наоколо е изградено от неизсъхнала маслена боя, в която буквално 
героят може да затъне. Подхлъзването върху все още мокрите краски 
размазва формите в смесената дъга на живописна мазка. И ако 
драматургията не беше толкова сантиментално и елементаристки 
опорочена, филмът би могъл да стане действително интересен и 
субективен визуален разказ за отвъдния живот. Всъщност не само 
първата сцена в Рая е построена като живописно платно. Цялата 
визуална концепция е основана върху препратки към различни 
стилове в изобразителното изкуство – от прерафаелистките сцени 
в къщата на мечтите, през драматичността на немския романтизъм 
в рисуването на природата, до стилистиката на кичозните картички 
с летящи ангели от ХІХ век и т.н. Адът на свой ред е поредица от 
сюрреалистични, почти монохромни кошмари, взети от платната на 
Йеронимус Бош и Салвадор Дали. Средата, в която се намират геро-
ите, директно се ражда от спомените и чувствата им. Всъщност ам-
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бициозният провал на „В какво се превръщат мечтите“ обаче е пока-
зателен за невероятните възможности на компютърната анимация 
да синтезира невиждани светове и да изгражда плътен, „материален“ 
свят от линията и цветовата мазка. 

В това отношение касовият рекордьор „Аватар“ на Джеймс Камерън 
(2009) успешно създава извънземно красивия свят на Пандора 
в една комбинация от фантазно-въображаемото и „материално“ 
убедителното. Силното въздействие на тропическата гора, летящите 
планини или дървото на племето на’ви се корени в това, че дори и 
тези фантастични образи са основани върху обработен фотографски 
материал от екзотичната природа на Хавай, Нова Зеландия и 
Калифорния. В съвременното кино като че ли въображаемите 
светове са толкова важни, колкото и сюжетът, и няма значение дали 
това е пейзажът от „Властелинът на пръстените“, замъкът-училище 
на „Хари Потър“ или Готъм сити от „Батман“. Въздействието на 
генерираната среда е много силно, защото успява да постигне ефекта 
на „истинност“ и „материалност“, въпреки очевидната невъзможност 
за съществуването на някои обекти и съпротивата на средата срещу 
законите на физиката и гравитацията (летящите планини от „Аватар“ 
например). 

Парадоксалните пространства са възможни в игралната 
фикция, благодарение на един, известен още от времето на 
класическата анимация трик – изграждането на изображението 
от отделни слоеве (лейъри). През 1937 г. Уолт Дисни и Ъб Айуъркс 
въвеждат мултиплановата камера, за да постигнат ефекта на 
дълбочинното пространство в двуизмерния рисуван филм. 
Прозрачните плаки се разполагат върху сложна конструкция от 
стъклени повърхности, разположени на разстояние една от друга, 
за да се постигне по-убедителна въздушна перспектива и по-
реалистично взаимоотношение между обектите при движението 
на гледната точка. Днес, с развитието на компютърно генерирания 
образ, все повече актьори играят ролите си „в празното“, пред 
зеления екран, а достоверността на материалния свят се създава 
допълнително в постпродукцията. При това този свят е същностно 
нееднороден. Най-често в него присъства и фотографичният образ, 
но само като основа за наслагването на още множество слоеве 
на графични изображения, обработка на резкостта или мекотата 
на контура, добавяне на желаното осветление, необходимите 



138 „В какво се превръщат мечтите“, реж. Винсънт Уорд, 1998

„Аватар“, реж. Джеймс Камерън, 2009
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ефекти и т.н. Фантазният свят на Пандора създава усещането както 
за материалност, така и за съновидение. Този ониричен ефект е 
търсен и напълно противоположен на Базеновата онтологичност, но 
едновременно с това е привлекателен и желан за зрителите. Целта 
на специалистите по компютърни ефекти и аниматорите обаче е да 
прикрият обективната хибридна разнородност на пространствата 
и да постигнат усещането за цялостно и единно поле, в което да се 
развива действието. Технологиите са вече достатъчно напреднали, 
за да бъдат отделните слоеве на изображението неразличими за 
зрителското око. Всъщност само ограничен брой тесни специалисти-
практици могат да определят разликите във фактурността на веднъж 
синтезирания образ. Вътрешната разнородност на филмовата среда 
обикновено е прикрита, „ръбовете“ са загладени, „шевовете“ са плът-
ни и стегнати, а отделните елементи дифузно са сплетени в единен 
хибриден образ, който вече не е нито фотографичен, нито изцяло 
графичен. 

Тук е необходима една историческа съпоставка. Аналоговото иг-
рално кино също е създавало своите фантастични светове с помощта 
на необикновени декори – да си спомним рисувания декор от „Каби-
нетът на доктор Калигари“ на Роберт Вине (1920). Такива традиционни 
специални ефекти като рисунка на стъкло, фотоапликация на стъкло 
или маскиращи рисунки 126 също могат да променят съществено ек-
ранната среда. Дигиталната обработка обаче дава едно качествено 
предимство на синтезираните образи – възможността за свободно 
движение на гледната точка. Виртуалната камера може да се рее съв-
сем непринудено в изградената 3D среда, докато при ефектите, реали-
зирани с филмова лента, кинокамерата има ограничени възможности 
за това. Родствената връзка между аналоговите и дигиталните специ-
ални ефекти е очевидна, но развитието на технологичните възмож-
ности вече успява да постигне качествен скок. 

Игралното кино прибягва до помощта на компютърно генерирания 
интериор или екстериор не само в случаите, когато показва фантастич-
ни светове. То посяга към анимационната (генерираната) изразност не 
само, за да покаже динозаври, извънземни или несъществуващи в живо-
та гледки, а мимикрира като „реалност“. Много често ползва невидимо 
имплицитните форми, чрез които анимацията се вплита в игралното 

126  Вж. Лазаров, Николай. Изкуство и техника на визуалните ефекти. София: 
Графимакс, 2000, с. 99-137



140

действие на едно подпрагово, неосъзнавано от възприятието ниво. 
Проникването на цифровите технологии във филмовата тъкан често е 
част от съвсем земна и битова история, в която зрителят дори не може 
да заподозре намесата на специалистите по визуални ефекти. Филмови-
те продуценти нерядко прибягват до снимки, направени на съвършено 
друга локация от тази, която зрителят вижда във филма. И с право – да 
затвориш „Бродуей“ в час пик или е неимоверно скъпо, или направо е 
невъзможно. 

Не са редки случаите и когато специалистите по визуални ефекти 
убедително успяват да „сменят“ дори годишните времена и сезоните, 
когато това се налага заради графика на производство. 127 

127  Виж например работата на студиото за визуални ефекти „Christov Effects and 
Design“, http://christovfx.com/gallery_pic24.html - The Family Man и http://christovfx.
com/gallery_pic22.html - Avengers

Пример за визуалните ефекти във „Великият Гетсби“, реж. Баз Лурман, 2013
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Свободата на гледната точка

Неограничената свобода на гледната точка обикновено се асоциира 
с анимационното кино. Специалистите често цитират филма на Ференц 
Рофуш „Мухата“ (1981) като изключително постижение по отношение на 
„движението на камерата“. Филмът е рисуван върху хартия и в него е при-
ложена техниката на „тоталната анимация“, при която декорът не е стати-
чен, а перспективно се изменя от автора с всяка отделна рисунка на нов 
лист. Необикновеното в случая е това, че цялото действие е предадено 
през погледа на една муха, която лети през гора, влиза в къща, бяга от 
преследващата я мухобойка и във финала намира смъртта си. Сложната 
траектория на погледа и резките промени в посоката заслужено донасят 
на автора си „Оскар“ и множество други награди. В игралното кино по-
добни движения на камерата биха били изключително трудни, ако не и 
невъзможни. Най-малкото, защото камерата (а и операторът зад нея) се 
подчиняват на гравитацията и няма как свободно да полетят, „кацайки“ 

„Мухата“, реж. Ференц Рофуш, 1981
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за момент и върху пода, и върху тавана. Въпреки огромния напредък на 
аналоговото кино да постигне свобода в движението на гледната точка, 
тя все пак не е безгранична. Подвижните глави на стативите, фартовите 
колички, жироскопните устройства, стедикамът и дори радиоуправля-
емите дронове улесняват движенията на погледа в аналоговото игрално 
кино, но не могат да се противят напълно на природните закони. 

С развитието на новите технологии ситуацията претърпя съществе-
на промяна в няколко аспекта – използването на дигиталните камери от 
една страна и раздвижването на виртуалната камера в компютърно ге-
нерирана 3D среда – от друга. Филмът на Александър Сокуров „Руската 
съкровищница“ (2002) демонстрира изключително интересен начин да 
се използва дигиталната техника. Това е разходка по балните и изложбе-
ни зали, малките кабинети или задните коридори на Зимния дворец (Ер-
митажа), която сбито представя около триста години от руската история 
в един единствен и непрекъснат кадър. Това техническо приключение 
не би могло да бъде извършено с аналогова филмова камера най-мал-
кото, поради ограниченото времетраене на филмовата лента, която 
може да се зареди в нея. Божидар Манов пише: „Подготовката на този 
уникален филм-кадър отнема цели 3 години, след което е заснет в реал-
ното му фактическо времетраене от 87 минути! Екипът включва над 

„Руската съкровищница“, реж. Александър Сокуров, 2002
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100 специалисти, от които 31 асистент-режисьори – 8 придружаващи 
непрекъснато Сокуров и други 22-ма, очакващи реда си в следващите по 
маршрута помещения.“ 128 

Неоспоримо постижение на дигиталната камера от последната годи-
на е „Бърдмен: или неочакваната добродетел на невежеството“ на Але-
хандро Гонсалес Иняриту (2014). Филмът, макар и реално заснет в дълги 
кадри, създава впечатлението на непрекъснато действие без монтажни 
слепвания. Операторът Еманюел Любецки споделя, че най-дългата сце-
на е 15 минути, а останалите са с времетраене около 10 минути. 129 По 
сравнение с „Руската съкровищница“, това като че ли не прави впечатле-
ние на особено техническо постижение, още повече, че и двата филма 
се предхождат от „Въжето“ на Хичкок (1948), където монтажните връзки 
също са камуфлирани чрез каш върху неподвижни предмети. Филмът на 
Иняриту обаче има съвършено различно въздействие, защото камерата, 
освен по хоризонтала, свободно се движи и по вертикала, а дори и лети 
на нивото на трети етаж по Бродуей, което изисква сложни технически 
похвати. „Бърдмен“ обаче е филм, който не би могъл да бъде заснет в 
един единствен кадър, най-малкото заради актьорите, които няма как да 
издържат такова напрежение (особено Майкъл Кийтън, който е почти не-
прекъснато в кадър). И ако в „Руската съкровищница“ огромната тежест 
пада върху оператора Тилман Бютнер, неговите асистенти и режисьора, 
то актьорите, които наброяват почти 190 плюс един оркестър, се появя-
ват с няколко изключения само в отделни сегменти на този филм-кадър. 
Там дори историческото протичане на времето от три века е представе-
но не толкова чрез превъплъщението, колкото чрез костюма и текста. 
„Бърдмен“ е психологическа драма със сюрреалистичен привкус, фо-
кусирана около Кийтън, и тежестта на ролята изключва възможността 
тя да бъде изиграна наведнъж. Житейската и творческа криза на бивш 
актьор-звезда от холивудското касово кино, който иска да постави пиеса 
на Бродуей, е интерпретирана от Иняриту едновременно и в драматич-
но-сериозен, и в прикрит комично-кичозен регистър. Същевременно 
синхронизирането на хореографията на актьорското изпълнение и на 
движещата се камера изисква изключителна прецизност и концентра-
ция в рамките на 10-минутен епизод, който може да варира от свръхедри 
до свръхобщи планове. Авторите понякога в един, цялостно заснет сег-

128  Манов, Божидар. Дигиталната стихия. София: Титра, 2003, с. 147
129  Любецки, Еманюел. http://www.cinemotionlab.com/novosti/01483-za_kadrom_

berdmena_kogda_scenariy_i_kartinka_stanovyatsya_odnim_celym/ , 12.02.2015
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мент, съумяват да внушат усещането за времева елипса (например сце-
ната когато главният герой Риган се напива и се събужда, полегнал на 
стъпалата на типично Ню-Йорскско здание като изпаднал клошар). А и 
филмът като цяло, независимо от илюзията за непрекъснатост на кине-
матографичния поглед, все пак обхваща житейско времетраене от поне 
няколко месеца – подготовка, генерална репетиция на спектакъла, пре-
миера и епилог. В определени епизоди в рамките на физически единно-
то заснемане виждаме реални и въображаеми персонажи (левитацията 
на Риган в началото, ходенето му по улицата и злокобно нашепващото 
в ухото му, но физически видимо, негово хвърчащо алтер его, злокоб-
ни птици от бившите роли на супер-героя и т.н.). Всъщност във филма, 
скрито от зрителското възприятие, има и множество CG ефекти, които 
подсилват усещането за всевиждащото и най-вече – немигващо око на 
камерата. Всички сцени с огледала в гримьорната на Ригън са заснети 
от движеща се, обикаляща наоколо, гледна точка, но в отраженията не 
се вижда снимачният екип. Това е постигнато чрез ротоскопирането на 
актьорите и създаване на псевдо-триизмерно пространство, вмъкнато в 
рамките на огледалата. 130 Има и моменти, в които плъзгането на погледа 
по урбанистичния пейзаж на Ню Йорк също са компютърно симулира-
ни. „Бърдмен“ е показателен пример за симбиозата между традиционно 
кинематографични филмови средства, дигитална заснемаща техника и 
анимационни 3D трансформации на образа, които в своята комбинация 
създават у зрителя убедително усещане за могъществото на всепро-
никващото и всеобхватно наблюдение, от което героят не може да избя-
га и на йота. Портретирането на Майкъл Кийтън в свръх-едри планове, 
вдълбаващи всяка бръчка като белег на депресията на персонажа, под-
силва параноичното усещане за следене, за неотклонност на външния 
поглед, за проникването му в най-съкровения вътрешен живот. От така-
ва гледна точка няма измъкване. Алехандро Гонсалес Иняриту опреде-
ля концепцията си по следния начин: „Животът ни прилича на снимка 
със стедикам – „монтажът“ възниква единствено, когато говорим за 
миналото си (…) Исках да потопя героя си в тази реалност, от която 
няма къде да се дене.“ 131

Примерите на „Руската съкровищница“ и „Бърдмен“ описват потен-
циала на дигиталните технологии да разкрепостят погледа на камерата 

130  Ibid
131  Иняриту, Алехандро. http://www.cinemotionlab.com/novosti/01483-za_kadrom_

berdmena_kogda_scenariy_i_kartinka_stanovyatsya_odnim_celym/ , 12.02.2015
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в игралното кино, макар и във втория филм да има значителна намеса и 
на чисто анимационни триизмерни ефекти. 

Другото ниво, на което се развихря възможността за постигане на 
тотално подвижна гледна точка на камерата, е нейният неограничен 
полет в компютърно симулирана 3D среда. В повечето анимационни 
блокбастъри от последните десетилетия това е похват, от който не се 
лишава нито един режисьор, в чийто филм има виртуално изграден 
триизмерен декор. А и разходите по създаването на такъв декор не 
биха се изплатили, ако там нямаше шеметни приближавания и отда-
лечавания до невиждани замъци, планински върхове или подземни 
потайности. Вихрените пируети на виртуалната камера засега остават 
без конкуренция, тъй като дори ръчно рисуваната тотална анимация е 
изключително трудоемка и може да се види единствено в късометраж-
ни авторски произведения. 3D компютърната анимация обаче в пълна 
сила се възползва от това предимство и го прилага всеки път, когато 
трябва да впечатли зрителя със зрелищна гледка. Тънкостите в случая 
са в това, че не за всяка сцена, която изглежда „материална“, „обемна“ 
и „триизмерна“, се създава „истинска“ 3D среда. Много по-икономично 
специалистите по визуални ефекти изграждат само оптична илюзия 
за триизмерност там, където движение на камерата не е предвидено, 
или така нареченото 2,5D за епизоди, в които гледната точка се движи 

Левитация в кадър. „Бърдмен: или неочакваната добродетел на невежеството“, 
реж. Алехандро Гонсалес Иняриту, 2014
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само в определени параметри. Виртуалната камера в тези случаи над-
никва, но само „до ъгъла“ и спира там. Определени кратки сцени и в 
анимационното, и в игралното кино и сега се реализират в условията 
на напълно изграден 3D декор, но бюджетният ресурс на филма, необ-
ходим за такова пълно изграждане, все още е висок, което неизбежно 
го поставя в рамките на проверено-жанровите (холивудски) модели. 
Независимо от това, че все още стойността на пълната компютърна 
симулация на сложен обект – урбанистичен или природен – е все още 
висока, все повече филмови продуценти се опитват да я вградят, ма-
кар и като частичен атракцион, в структурата на филмите си с надеж-
дата, че самият ефект ще привлече зрители. 

Потенциалът на виртуалната камера обаче предстои да намери своя-
та действителна (а не само атракционна) стойност – и в анимационното, 
и в игралното кино. В зависимост от сюжета (и предварително създаде-
ната среда), виртуалната камера дори би могла да се добере до „3,5D“ 
пространството – т.е. да прониква в такива въображаеми точки, които 
са недостъпни за реалното ни човешко око. Стига, разбира се, това да е 
осмислено. Предимството на виртуалната камера, е че тя няма каквито 
и да било други ограничения, освен предварително създадената среда 
(декор). Чрез подходящ софтуер няма проблем камерата да хвърчи в 
неистови траектории – нагоре, надолу, настрани, вертикално, по диа-
гонал или своенравно, по прищявка, като „Мухата“ на Рофуш. Не я огра-
ничават досадни физически тегоби, като това как да сместиш оператора 
в невъзможно тясно пространство, тъй като самият той е заместен от 
алгоритъм. Няма проблем да сменяш „обектива“, може и в хода на са-
мото действие – плавно или внезапно, според концепцията на автора. 
Общият архитектурен план, „заснет“ с деформиращите преувеличения 
на широкоъгълния „обектив“ може да завърши движението си в меките 
нюанси на портретната дългофокусна техника, например. А в добавка 
към това самата среда може да изменя качествата си – по форма, цвят, 
осветеност, рязкост на изображението… С една дума – операторска 
мечта! Само че в случая не е операторска, а е резултат на труда на друг 
вид специалисти – по визуалните ефекти. И засега тяхното участие, ма-
кар и много могъщо в създаването на визията и на игрални, и на анима-
ционни касови филми, все още е фокусирано върху ефекта като такъв. 
Предстои, да се надяваме, симбиозата между творческия визуален по-
тенциал на филмовия оператор и предимствата на виртуалната камера 
като немирно и любопитно „същество“ да намери и своята адекватна 
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творческа реализация. Процесите на каращисване между фотограф-
ския и компютърно-генерирания образ вече успяха да постигнат срав-
нителен успех в полето на игралното кино. Следващият етап в разви-
тието на хибридните технологии вероятно ще бъде и в усвояването на 
възможностите на виртуалната камера и неимоверната свобода, която 
тя предоставя за движението на погледа – авторски, персонажно-су-
бективен, „обективен“, какъвто си иска…

Засега игралното кино, с изключение на фантастичните продукции с 
генерирани в тях чудовища, приказни персонажи или (в немногоброй-
ни случаи) странни сюжети, се ползва ограничено от възможностите на 
виртуалната камера. Парадоксално в това отношение популярни теле-
визионни продукции като „От местопрестъплението“ например по-ши-
роко прилагат, макар и в ограничен технически план (и не съвсем в 
смисъла „виртуална камера“) аналогичен видеоефект като светкавично 
приближаване и отдалечаване от обекта. Тук обаче липсва съществени-
ят елемент на компютърно генерираната среда, което прави от ефекта 
само имитация, която не притежава пълния потенциал на похвата.

В съвременността обаче всяка технология поевтинява. Виртуална ка-
мера с частично използване на капацитета на метода можем да видим 
дори в български филми (с особено скромен в световен мащаб бюджет) 
като „Дзифт“ например (реж. Явор Гърдев, 2008). Без да е ключов за ви-
зуалната концепция на филма (оператор Емил Христов), кадърът с при-

„Дзифт“, реж. Явор Гърдев, 2008
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ближаването към виртуалния декор на София с фокус върху Партийния 
дом и вече несъществуващата петолъчка на върха му, допринася за ця-
лостната атмосфера в драматургичното развитие.

Американското (нефантастично) игрално кино, разбира се, използва 
похвата на виртуалната камера в много по-широк мащаб. Движенията 
на погледа, обхващащи виртуални обекти, са неизброими, което показ-
ва, че и нататък този метод ще се развива в две посоки – очевидно-зре-
лищната и прикрито-въздействащата върху сетивата и възприятията на 
зрителите. Много симпатичен пример във втората тенденция е „Хюго“ 
на Мартин Скорсезе (2011). Филмът в широка степен използва трииз-
мерната компютърна анимация, за да подсили ефектите на определени 
ключови моменти и да допълни ретро-атмосферата на филма си. Рее-
щият се поглед, неограниченото от физическите закони движение на 
камерата създава на места усещането за полет в този филм-реверанс 
към пионера на нямото кино Жорж Мелиес. Декорите на Париж в стил 
„ар деко“ са почти изцяло изградени като компютърно генерирана 
среда (без обаче това да става очевидно за зрителите), а в реставри-
раните цветни кадри на филмите на Мелиес покадровата анимационна 
обработка е неизбежна. В този филм изразните средства се преливат 
особено плавно – игрално действие, анимация, триизмерно-генериран 
декор, специални ефекти, траектория на гледната точка, вписване на 
съвременен актьор в стари кадри и т.н. Иска ми се да подчертая и закач-

В първата сцена на филма „Хюго“, реж. Мартин Скорсезе, 2011, часовниковият 
механизъм прелива в дигиталния декор на Париж.
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ката на Скорсезе с нямото кино – увисването на Хюго върху стрелките 
на часовника, досущ като Харолд Лойд, или гледната точка изпод стъпа-
лата на тълпата, видяна от падналата Изабел – реплика към балерината 
от „Антракт“ на Рене Клер.

Анимацията влиза в игралното кино не само като ефектен трик, но 
и през задната врата, незабелязано, подмолно и на пръсти. Ефектът от 
нейното покадрово присъствие там често не се осъзнава от зрителите, 
защото авторите умишлено търсят прикриването на специфичната ѝ ус-
ловност. Но имплицитното разгръщане на фантазията в подробностите, 
във втория план, в движението на погледа (камерата) създават необик-
новена атмосфера, която има огромно значение за звученето на целия 
филм и за емоционалната реакция на публиката.

* * *

Две от вай-важните и основополагащи теории за киното на ХХ век 
днес изглеждат все по невъзможни. „Онтологията на филмовия образ“ на 
Андре Базен 132 и „Реабилитацията на физическата реалност“ на Зигфрид 
Кракауер 133 отдавна вече не съответстват на новите посоки в развитие-
то на филмовото изкуство, което все по-успешно симулира, а не фиксира 
реалността. Съвременното развитие на новите технологии, преплитане-
то на формите, размиването на границите между реалистично и фантас-
тично, между документално-достоверно и авторски-сътворено отправя 
нови предизвикателства към осмислянето на филмовия език.

Хибридността на киното е иманентна, според Дельоз. Явна или при-
крита, в смисъла на смесване на различни видове изразни средства, 
тя става все по-характерен и обхватен белег на съвременния екран. А 
последните поне три десетилетия се характеризират с появата на осо-
бено радикални хибриди, прекрачващи установени конвенции, стило-
ве, жанрове или видове кино. Анимацията е най-гъвкавата творческа 
форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в доку-
менталното кино. И може да се каже, че именно специфичните особе-
ности на анимационния образ са основа и двигател на нови типове 
артистична изразност. Основните съставни компоненти на тези фор-

132  Bazin, André. Avant-Propos // Bazin A. Qu’est-ce que le cinéma? T.1: Ontologie et 
Langage. Paris: Les Éditions du Cerf, 1958

133  Krakauer, Zigfried. Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. Oxford 
University Press, 1960
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ми често не могат да се видят с просто око, мимикрират и „се скриват“, 
разтварят се дифузно в нов, нетрадиционен репрезентативен код. 

В тази книга се опитах да предложа нови аспекти към концепциите 
за отношението „реално-фантазно“ в киното, както и да разгледам въ-
проса за „документалната анимация“ като нов тип представяне на дос-
товерния факт.

А ето и някои от изводите, до които достигнах:
– Филмовите хибриди, за разлика от обикновената колажност или 

пастиш, умишлено, но до известна степен и прикрито, оскверняват 
традиционните граници, придвижват напред изразността, усилвайки 
ефекта от всяка отделна медия, включена в тях;

– Всяка от отделните типове изразност (анимация, игрално кино, 
документализъм и т.н.) действа като увеличително огледало на другата, 
извеждайки напред нови възможности за въздействие;

– В днешната визуална култура смесеното ДНК от видове, жанрове, 
стилове, техники и подходи е най-характерният белег на епохата. Но 
отново след пост- и пост-пост- модернизма се оглеждаме и за големите 
Авторски идеи;

– Анимацията, от своя страна, е изконно средство за смесване между 
реалността и имагинерното. В този смисъл именно тя е универсалният 
посредник и двигател за раждането на нови филмови форми. 
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ANIMATION HYBRIDS

Nadezhda Marinchevska

Abstract

In Paul Wells’ words, ‘animation is arguably the most important creative 
form of the twenty-first century...’ It pervades both documen tary and 
feature film.

Animation has been massively used for decades now by other media, 
creating hybrid forms. Examples could adduce the use of computer-
generated characters in feature films or animated diagrams and game 
characters in software development or computer graphics and traditional 
series of cartoons in online newspapers, etc. The fact that the status of 
animation in media ‘glossary’ is becoming less and less clear is just a by-
product of this process. It is harder than ever to differentiate animation from 
other media forms wherein it closely entwines.

Chapter 1. Documentarism and Animation

Traditionally, film history takes it for granted that documentarism 
and animation are sundered like the poles in terms of their cinematic 
expressiveness. Over the last decade, however, interest in the so-called 
‘documentary’ animation has noticeably increased. Such movies as Ryan 
by Chris Landreth (2004), Persepolis by Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
(2007) or Waltz with Bashir by Ari Folman (2008) would both receive 
prestigious awards and create a marked trend in world’s film, igniting a 
significant theoretical discussion along the way.

On the face of it, documentary and animated film use mutually exclusive 
codes. The two types of film take contrary approaches to representation, to 
presentation of reality in images. Documentary film is ontological; it makes 
its generalisations through a particular man, through their existence and 
behaviour, through their absolutely immediate influence on audiences. 
Its ‘objectivity’ is implanted in the very automatism of cine-photographic 
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techniques. Animation, quite the opposite, creates its handmade characters 
indirectly; it dismantles and rearranges various worldly identities creating 
synthetical images of them. 

Any occurrence of ‘documentary animation’ or of ‘animated documentary 
film’ should have been deemed to be an absurd. Merging opposite 
conventions creates a strange hybrid, which can either destroy the credibility 
of the documentary story or just fall short of the power of synthetical 
generalisation.

The author considers a number of examples: from The Sinking of Lusitania 
by Winsor McCay (1918) well until the recent documentary animation of 
2014. The focus is on issues specific to this documentary animated hybrid: 
imitation of reality or re-enactment, people’s confidence/no-confidence in 
what is evidenced by the animated character; screening a real personality 
behind the concealment of the animated representation; social subject 
matters as a temptation for the authors of animated movies or showing 
interior life, traumas, painful experience. 

The last decade has witnessed maturity in the development of 
the animated documentary subgenre hybrids: maturity, discovering 
unknown until now thematic domains, devices and approaches of its own. 
Documentary film, which in its ontological code, based on observation, 
blends with animation, which in its essence records nothing, constructs 
behaviours, environments, motions from a simple point and line of a 
drawing. The encounter of these two, mutually opposite codes begets 
bizarre, strange and more often than not, productive works that already 
boast audiences of connoisseurs.

The development of this specific film hybrid evidences in fact a process 
in cinema, where animation is paradoxically used as a new form of 
‘documenting’. Assuming, in terms of Baudrillard’s simulacrum, that any film 
document is ‘removed from the reality’, then any ‘animated’ document is just 
a more outspoken representation of such a removal. Drawings, cutouts, 
collages are used by authors as a metacommentary on reality, which 
nevertheless shows through the subjective wrapper it has been offered in. 
Not to mention the fact that in the age of digital technologies as a whole, it 
is harder than ever to keep manipulated imagery and what has been really 
shot apart. The difference between facts and fiction, between reality and 
simulation fades away and the very nature of documentary credibility is 
increasingly challenged.
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Chapter 2. Envying Feature Film

It’s no secret that the power of animation film is mainly in its conditionality, 
fantastication, a tendency to hyperbole and metaphorical action. Psychologi-
cal subtleties, natural behaviour in a movie scene, giving materiality to tears 
or sweat is what just a few great masters can do. Still, a number of animation 
directors do try and achieve, in one way or the other, the effects of a feature 
film, searching for its photographic credibility and strong psychological effect. 
These aspirations are marked by varying success for formally replicating the 
three-dimensional body of the performer to replace it with a virtual one is no 
guarantee of creating the illusion of psychological depth. Attempts, however, 
continue driven in no small measure by the authors’ hopes for a box office suc-
cess. This engenders special hybrid forms that are on the borderline between 
animation specifics and feature film codes. Although the earliest attempts 
in purely hand-drawn animation date back to a century or so ago, they are 
now transferred to the domain of digital technologies, replacing actors with 
their digital representations. Creating painted or computer-generated realis-
tic anthropomorphic figures are treated in theory in terms of hyperrealism (a 
term coined by Jean Baudrillard along with the key to contemporary media 
simulacrum and simulation) and Masahiro Mori’s concept of the ‘uncanny val-
ley’. The text seeks to view the debate on ‘real’ and ‘fantastic’ from the perspec-
tive of the animated hybrid forms and the new codes introduced by modern 
technologies in cinematic language. The photographic images incorporated 
in various fashions in such animated films as The District (Nyocker!) by Aron 
Gauder and Metropia by Tarik Saleh, etc., are also accentuated. A number of 
other aspects of photorealistic hybridism are also treated such as the issue of 
animated character’s ‘wandering’ eyes and the attempts to radically solve the 
problem in Madame Tutli-Putli by Chris Lavis, Maciek Szczerbowski. Attractive 
mimetic abilities of an actor’s face and body entice animators into including 
these in their works by drawing onto their filmed images or directly animating 
them using pixilation.

The visual paradoxes of animations combined with photos from life are 
based on a perceptual phenomenon, related to the human figure itself and 
the illusion of reality it engenders. These animation approaches demonstrate 
clearly that there’s a very thin dividing line between animation and from 
nature, chronophotographic film that could be crossed back and forth. The 
clear dividing lines are wittingly profaned and each convention in them 
enhances the effect on the principle of musical counterpoint.
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Chapter 3. Feature Film in Quest of Imaginary Worlds 

Feature film has shown interest in displaying fantastic creatures, in 
presenting a fantastic world that cannot be seen in reality ever since its 
advent. Nosferatu and Dracula, Frankenstein’s monster and King Kong 
have been around on the screen for quite a while now. Animation, make-
up, costumes and special effects are especially valuable to feature film 
directors allowing them for making film fairytales of their own. With the 
advent of digital technologies in mass production this process of grafting is 
growing enormously. Almost every film production uses digital animation 
effects in one way or the other. The analysis focuses on the shaping of 
special combinatorics of anthropomorphic and zoomorphic forms, 
blending in feature film in bizarre fashions. The ambivalence of anthropo-
zoomorphic characters is hybrid in itself, but also has its deep roots in 
and refers to the mythologies of various nations. Egyptian deities often 
have heads of a jackal, cat, crocodile, ibis, lion, bull... Greek myths describe 
the Minotaur, centaurs, Pegasus, Chimera, Gorgon; the Slavic epic praises 
mermaids; Indian totemism associates man with bison, eagle, bear, etc. 
Commixture of human and bestial features was charged with an energy 
of extraordinary might, strength and power in the syncretic thinking of 
ancient peoples. A combination of animal and man has a sacral value. In 
this case, digital images succeed in essentially combining the principles 
of realistic and fantastic: actors with their unique (real) anatomical-motor 
specifics and psychosomatic reaction and the fantastic totems created by 
computer studios.

In most cases, however, the mythological depth of the idea of getting 
into ‘someone else’s skin’ is simplified by mainstream feature film, being 
adapted to the needs of the storyline and the genre model, unifying 
and averaging out the message or even profaning it on more than one 
occasion. Digitally generated transformations manage to create an 
organic image, unlike the earlier cinematic fictions, where the make-up 
or the puppet would suggest the sham combinatorics of zoomorphic and 
anthropomorphic forms.

The ability of forms and bodies to transform into new beings seems to be 
the most distinctive feature of animation film. The alchemy of ‘becoming’, 
of its course, of permanent changing, of the transformation of the body 
into ‘other’ has a serious impact on viewers. Well then, it is only natural for 
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feature film to be also willing to include metamorphoses in its narrative 
and visual codes. In his famous theory of ‘plasmaticness’, Sergei Eisenstein 
called the animated metamorphosis ‘a metaphysical revolt against one’s 
own body’. The powerful mythological energies that literally mushroom 
from any animation metamorphosis, render this artistic device a special 
forcefulness and suggestiveness. The mere fact that animated bodies be-
come fluid, ‘leaky’ and are reshaped in a new quality (often binary oppo-
site to the initial hypostasis) is sufficient to hold the audience’s attention. 
At the same time animation uses not so much mythological codes as es-
tablishes its new ‘light’ versions. We’d find modern synthesis in animation 
thinking rather than archaic syncretism, while in feature film, energies of 
metamorphosis are widely used not only in blockbusters but also in au-
teur cinema. 

Digital metamorphoses in feature film are a powerful visual attrac-
tion, used to enhance the spectacular moment and serving to pursue en-
tertainment. On the other hand, however, they are a special kind of all-
embracing non-verbal suggestion, which opens up some wiggle room to 
the collective unconscious, to the archaic layers of human psyche. Fea-
ture film will always be attracted to the boundless possibilities of anima-
tion to change.

Feature film is tempted to modify the real actors beyond recognition, 
even if they are popular stars. The amazing physical transformation of Brad 
Pitt in The Curious Case of Benjamin Button by David Fincher (2008) for in-
stance, to name but a few, might well make the Red Queen from Alice in 
Wonderland by Tim Burton exclaim: ‘Liars, Cheats, Falsifiers! Off with Their 
Heads!’ Moreover, she herself is highly deformed, although we can see the 
brilliant performance of Helena Bonham Carter behind her image. ’Digital 
surgery’ is part of the expressive codes of animation film that feature film 
adopts with pleasure. In this sense, Lev Manovich speaks about the ‘post-
digital’ film image that unites the photographic and digital characteristics in 
an indivisible amalgamation.

Building a digital environment and the extraordinary freedom of the 
virtual camera is also an integral part of the imagery of contemporary 
feature film. Animation pervades feature film not only as a gimmick, but 
also by the backdoor, unnoticed, surreptitiously and tiptoeing. Audi-
ences are often unaware of the effect of its stop-motion presence there, 
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because authors deliberately seek to conceal its specific conventionality. 
Still, the implicit flow of fantasy in the details, in the middle ground, in 
the eye movements (camera) create an unusual ambience that has great 
significance to the flavour of the entire movie and to the emotional reac-
tion of the audience.

* * *

Today two of the fundamental theories of the twentieth-century film 
seem increasingly impossible. The Ontology of the Photographic Image by 
André Bazin and The Redemption of Physical Reality by Zigfried Krakauer 
have for a long time now failed to be congruent with the new trends in 
the development of cinematic art, which is simulating reality far more 
successfully than just recording it. Contemporary development of new 
technologies, convergence of forms, blurring the boundaries between 
realistic and fantastic, between documentary-credible and author-crea-
ted poses new challenges to the comprehension of the cinematic lan-
guage.

Film hybridism has accompanied cinema ever since the latter’s advent. 
Open or implicit, in the sense of commixture of different types of devices, 
it is becoming a more typical and comprehensive feature of contemporary 
screen. And the last three or so decades have witnessed the emergence 
of particularly radical hybrids going beyond the established conventions, 
styles, genres or types of film. Animation is the most versatile creative 
form of the new century, pervading both feature and documentary film. 
So, it is safe to say that it is the specifics of the animated image that are the 
basis and driver of new types of artistic expression. The main constituents 
of these forms are more often than not impossible to see with the naked 
eye, mimicking and ‘hiding’, they would melt diffusely into a new, uncon-
ventional representative code.

In this book I have tried to suggest new aspects of the concepts of the 
‘real-fantastic’ correlation in film, as well as to address the issue of the ‘docu-
mentary animation’ as a new type of presentation of true facts.

Here are several conclusions:
* Film hybrids, unlike ordinary collages or pastiche, deliberately profane 

traditional boundaries, advancing expression to enhance the effect of each 
media incorporated in them 
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* Each of the different art forms (animation, feature film, documentarism, 
etc.) acts as a magnifying mirror of the other, putting forward new opportu-
nities for effect

* In today’s visual culture a mixed DNA of types, genres, styles, techniques 
and approaches is the most characteristic feature of the age. But then again, 
following the post- and post-post-modernism we are looking for great auteur 
ideas too

* Animation, in its turn, is a perennial tool for blending reality with fiction. 
In this sense, it is it, which is the universal intermediary
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Георги Боршуков 133-134, 152

Гета, Джон 133-134

ИНДЕКС НА ИМЕНАТА
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Гиертсен, Исак 81

Гилиъм, Тери 99-100, 156

Глоувър, Гай 22

Голан, Менахем 94, 156

Грийнауей, Питър 112, 157

Гърдев, Явор 147, 158

Д

Дали, Салвадор 136

Дамян, Анка 40, 41, 159

Дауни-Джуниър, Робърт 87

Дейвис, Адам 64, 152

Дейвис, Дезмънд 109, 156

Декел, Яел 48, 159

дел Торо, Бенисио 88

Делиборн, Хана 39, 158

Дельоз, Жил 9, 149

Денслоу, Фил 15, 152

Деп, Джони 124

Десподов, Борис 88-89, 158

Джаксън, Питър 73, 100, 157-158

Джаксън, Уилфред 62, 126, 155

Джафе, Айра 8, 153

Джеймисън, Фредрик 8, 153

Дженсън, Вики 72, 157

Джеронимо, Клайд 155

Джикелова, Гергана 89

Джоли, Анджелина 106, 109

Джордан, Рандолф 27, 153

Диас, Клаудио 41, 159

Димитрова, Мая 4

Дисни, Уолтър 23, 60-63, 67, 92, 126-

127, 137, 155

Доленс, Денис 74, 152

Доналдсън, Роджър 157

Думала, Пьотр 117, 156

Дюбоа, Бастиен 56-57, 159

Дюк, Бил 94, 157

Е

Еко, Умберто 63-64, 152

Ерлих, Нея 35, 152

Ж

Жионо, Жан 123, 157

З

Зафирова, Илка 89

Земекис, Робърт 70-71, 92-93, 106, 
109,157-158

И

Иванова, Севина 65-66, 151

Иняриту, Алехандро Гонсалес 143-
145, 151, 159

Ишигуро, Хироши 69, 152

Й

Йейтс, Дейвид 157

Йотингер, Йохан 84, 159

К

Кабаиванов, Димитър 4

Кавандоли, Освалдо 116-117, 156

Кадън, Пол 89

Казаков, Велислав 117, 156

Казънс, Марк 8, 153

Камерън, Джеймс 11, 16-17, 75, 121, 
127, 137-138, 156-158



172

Канда, Такаюки 69, 152

Капел, Лиран 48, 159

Капра, Франк 20

Карол, Луис 126

Касан, Дейвид 89

Каскоун, Ким 135, 152

Катани, Роберто 119-120, 157

Кери, Джим 70

Кийтън, Бъстър 72

Килмър, Вал 99

Клайн, Чарлс 17

Клер, Рене 86, 149, 155

Кодюкова, Ирина 158

Козински, Джоузеф 127-129, 159

Колковска, С. 7, 151

Конъри, Шон 113

Копола, Франсис 94, 156

Кракауер, Зигфрид 149, 153, 165

Крафтън, Доналд 90-91, 154

Кристиани, Кирино 60, 155

Кронънбърг, Дейвид 102, 156

Крулик, Клаудио 40

Крюгер, Себастиян 89

Куарон, Алфонсо 157

Кулев, Анри 120, 156

Кунчев, Пенчо 119, 157

Купър, Мериън 100, 155

Кълъмбъс, Крис 157

Л

Лавис, Крис 83-84, 158, 162

Лазаров, Николай 139, 151

Лаки, Дженифър 26, 153

Ланд, Ели 37, 158

Ландрет, Крис 13, 49-51, 158, 160

Ларкин, Райън 49-51

Ларсен, Ойстейн 134, 152

Ласитър, Джон 70, 157

Левис, Дж.П. 134, 152

Левитън, Джери 38

Лем, Станислав 131

Ли, Вивиан 61

Лий, Ан 73, 159

Лийф, Каролайн 120, 156

Линклейтър, Ричард 87, 158

Линч, Дейвид 123, 156

Липсет, Артър 51, 52, 155

Лисбъргър, Стивън 127-128, 156

Лорд, Питър 23-25, 153, 156

Лукас, Мат 124

Луначарски, Анатолий 33

Лурман, Баз 140, 159

Лъски, Хамилтън 62, 126, 155

Любецки, Емануел 143, 151

Люмиер, Огюст и Луи, братя 9, 77, 155

М

Магненат-Талман, Надя 65, 156

Майерхофер, Мориц 37, 159

Макдоналд, Кевин 8, 153

Маккей, Уинзър 16-18, 90-91, 155, 161

Макларън, Норман 96, 116-117, 155

Мактиърнън, Джон 16, 156

Манов, Божидар 77, 132-133, 142-143, 
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151

Манович, Лев 10-11, 77, 111,134, 153, 
164

Марголина, Ирина 158

Маринчевска, Надежда 1, 2, 95, 110, 
151, 176

Маркс, Лора 8, 153

Мартонова, Андроника 4, 131, 151

Матър, Виктория 97, 159

Мелиес, Жорж 92, 110, 148

Мец, Кристиян 75, 153

Милев, Неделчо 83, 92, 151

Милър, Франк 87, 158-159

Михайлова, Михаела 65, 81, 128, 153

Мичъл, Маргарет 61

Мограби, Ави 35-36, 158

Моне, Клод 136

Моне, Ливия 64, 154

Монро, Мерилин 33, 65

Морген, Брет 27-29, 158

Мори, Масахиро 67-69, 72, 74, 75, 82, 
154, 162

Мунк, Едвард 81

Н

Натън, Дейвид 90-91, 154

Негропонте, Никълъс 135

Нейкова, Радостина 2, 4, 88, 151

Никол, Андрю 132, 157

Николова, Цветомира 67, 72, 83-84, 
151

Никълс, Бил 13, 21, 26-27, 154

Никълс, Майк 102, 105, 157

Никълсън, Джак 105

Нолти, Ник 28

Нюъл, Майк 157

О

Одел, Йонас 34, 158

Олтман, Рик 8, 152

Орлов, Алексей 64, 151

Оруел, Джордж 80

Оуен, Клайв 88

П

Падила, Хосе 122, 159

Парк, Ник 24-25, 156

Пароно, Венсан 13, 45, 158, 160

Паунов, Андрей 88-89, 158

Пачино, Ал 132

Пернишка, Е. 7, 151

Петкевич, Владимир 32, 158

Петкевич, Елена 32, 158-159

Петков, Румен 120, 156

Петров, Аспарух 37, 159

Пипони, Дан 134, 152

Пит, Брад 129, 130, 164

Пиърс, Чарлс 76

Плимптън, Бил 114, 157

Попова, Невелина 118, 151

Попович, Велько 37, 159

Путин, Владимир 78

Първис, Бари 158

Р

Райдър, Уинона 87

Райнигер, Лоте 60
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Райт, Робин 131

Ралева, Росица 37, 159

Рамирес, Виктор Ороско 41, 159

Раскин, Джош 38, 158

Рейми, Сам 102, 104, 157

Рийвс, Киану 87

Робъртс, Бил 62, 155

Родригес, Робърт 87, 158-159

Розенкранц, Джонатан 14-16, 154

Рофуш, Ференц 141, 146, 156

Рубин, Джери 27

Рурк, Мики 88

С

Сакагучи, Хиронобу 64-66, 72, 157

Салех, Тарик 79-82, 158, 162

Сарамея, Хуан Пабло 97-98, 159

Сатрапи, Марджане 13, 45-46, 158, 160

Сатърфийлд, Пол 62, 155

Сибли, Брайън 25, 153

Сийл, Боби 27

Скорсезе, Мартин 148-149, 159

Смит, Албърт 19, 155

Смит, Пърси 19

Собчак, Вивиан 72, 154

Сокуров, Александър 142-143, 157

Соломон, Чарлс 19, 91, 154

Соса, Ърнест 26, 153

Софиън, Шийла 37, 41-43, 157, 159

Спилбърг, Стивън 54, 56, 122, 156-157

Спорн, Майкъл 32, 158

Спрокстън, Дейвид 24, 156

Стайков, Александър 48, 151

Сталин, Йосиф 33

Стантън, Андрю 72, 158

Стивънсън, Робърт 156

Стойков, Добромир 2, 176

Стрън, Пати 158

Сърчаджиев, Йосиф 89

Т

Талман, Даниел 65, 156

Тарантино, Куентин 87, 158

Темплар-Лийц, Кристина 134, 152

Тилби, Уенди 102-103, 157

Титова, Юлия 32-33, 158-159

Тодева, Златина 89

Трин Мин-ха 13, 153

Трусдейл, Гари 157

Туровска, Мая 43, 151

У

Уайз, Кърк 157

Уайнглас, Ленард 29

Уашиковска, Мия 124

Уашовски, Анди и Лари (Лана), братя 
11, 132, 135, 157

Уелс, Орсън 53

Уелс, Пол 10, 21, 24, 26, 101-102, 106, 
117, 120, 124, 154, 160

Уилис, Брус 88

Уилямс, Естер 92

Уилямс, Ричард 92-93, 156

Уилямс, Робин 136

Уолтърс, Чарлс 92, 155

Уорд, Винсънт 136, 138, 157
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Уорд, Пол 20-21, 154

Уотсън, Карън 37, 156

Ушаков, Андрей 158

Ушев, Теодор 51-53, 159

Ф

Финчър, Дейвид 11, 129-130, 158, 164

Флайшър, Дейв 92, 118-119, 155

Флайшър, Макс 59, 118-119, 155

Флеминг, Виктор 61, 155

Флоке, Пиер 65, 87, 125-126,  
128, 152-153

Фолдес, Петер 116, 156

Фолман, Ари 13-48, 130-132, 151, 158-
159

Форбис, Аманда 102-103, 157

Фрейзър, Джеймс 122, 151

Фроман, Чарлс 17

Фъргюсън, Норман 62, 155

Фърнис, Морийн 96, 101, 153

Х

Хагита, Норихиро 69, 152

Хана, Уилям 155

Ханд, Дейвид 60-61, 118, 155

Хандли, Джим 62, 155

Ханкс, Том 70

Харихаузен, Рей 107-110

Хауърд, Рон 156

Хейнс, Тим 56

Хий, Т. 62, 155

Хил, Лори 53-54, 159

Хичкок, Алфред 93, 143, 155

Хол, Стюарт 8, 153

Холоденко, Алан 10, 71, 152

Хоунс Роу, Анабел 18, 20, 24, 29, 153

Хофман, Аби 27, 29

Хржановски, Андрей 30-31, 157

Хъбард, Еберт 17

Хьогел, Якоб 8, 19, 153

Хълтман, Мартин 80

Ц

Цако, Ференц 118, 156

Ч

Чафи, Дон 155-156

Черкасова, Оксана 32, 158-159

Ш

Шайдър, Рой 28

Шарки, Бетси 81, 154

Шарон, Ариел 78

Шарпстийн, Бен 62,155

Шванкмайер, Ян 125-126, 156

Шевалие, Жан 7, 151

Ширак, Жак 78

Шкловски, Виктор 126

Шчербовски, Мацек 83-84, 158, 162

Шьодсак, Ърнест 100, 155

Щ

Щрьом, Гунар 23, 154

Я

Ягодин, Дмитрий 37, 159

Янакиев, Александър 4, 176
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Надежда Маринчевска е професор в  

Института за изследване на изкуствата – БАН  

и е негов заместник-директор.  

Дългогодишен преподавател в НАТФИЗ  

„Кръстьо Сарафов“. Автор е на книгите:  

„Българско анимационно кино 1915-1995“  

и „Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники“.  

Носител е на наградата за кинотеория на  

Съюза на българските филмови дейци през 2006  

и на наградата за критика  

на Българската филмова академия през 2014. 

 

 

 

„Анимационните хибриди“ разглежда смесването  

на видове, жанрове и филмови кодове  

в нови екранни форми – една от най-съществените  

черти на съвременния филмов процес.  

Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век,  

която прониква както в игралното,  

така и в документалното кино.  

Изследването е изградено върху тезата,  

че именно специфичните особености на  

анимационната изразност са основа и двигател  

на нови типове хибридност.  

Анализът е фокусиран върху промените,  

които настъпват във филмовия език в резултат на тази 

хибридизация в дигиталната епоха.  

Книгата предлага нов поглед към отношението  

„реално-фантазно“ в киното, а също така разглежда  

въпроса за „документалната анимация“  

като нов тип представяне на достоверния факт. 
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