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За Лицето 

Фотогеничност. Физиогномичност. Кинофизиогномия.  

         

      „Човешкото лице е най-красивия пейзаж“
1
 – казва Ищван Сабо. 

Живото човешко лице, показващо движещите се чувства е 

оригинално, присъщо само на киното качество. В живописта и 

фотографията лицето е застинало само в едно, пък било то и по-

сложно състояние. Дори театърът не може да приближи зрителя до 

толкова, че да стане видима интимността на погледа. На практика, и в 

реалния живот ние рядко се приближаваме до някого толкова, колкото 

позволява близкият план и за толкова време, че да можем през очите 

да прозрем истинските вътрешни вълнения. 

      Познанието относно основните закони на кинофизиогномиката и 

експресията на лицето дават на актьора възможност да опознае 

собствените си изразителни възможности и да ги използва 

пълноценно, а и да се ориентира върху професионалните правила 

налагащи избора на един или друг актьор. Това познание е особено 

полезно и за кинорежисьорите и за кинодраматурзите.  

      Една бъдеща методология за работа пред камера задължително 

трябва да включва опознаване на собствените изразителни 

възможности през окото на камерата. „…Особено близкият план 

изисква от него (актьора – б.м.) отлично познаване на собствената 

микрофизиономия и съответния контрол на микромимиката , тъй като 

                                                           
1
 Ищван Сабо, майсторски клас, НАТФИЗ, 09.05.2012, личен архив 
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камерата открива и увеличава и най-малките движения на лицето, 

подчертавайки тяхното значение“.
2
  

      Един от житейските парадокси е, че ние познаваме много слабо 

своето лице и истинското звучене на гласа си. В резултат на което 

винаги сме изненадани от това как изглеждаме на камера или как 

звучи гласа ни на запис. Струва ни се, че някак „това не сме ние“. 

Колкото и да се гледаме в огледалото, ние виждаме своето лице 

двуизмерно, а звученето на гласа ни достига до нас в много по-голяма 

степен през т. нар. вътрешни резонатори, отколкото през външната 

част на слуховия апарат. Т.е. хората с които общуваме във 

всекидневието си, както и нашите евентуални зрители, знаят много 

повече за изразните възможности на гласа и лицето ни, отколкото 

самите ние.  

      Обикновено се счита, че собственото невербално поведение, част 

от което е експресията на лицето е явление, в чиято структура 

преобладават непроизволни, неосъзнати, но съобразени с 

психологическите особености на личността комплекси от движения, 

които представляват трудно разложима на отделни единици цялост. 

Т.е. невербалното поведение „предава вярно вътрешния свят, с целия 

му съзнателен и безсъзнателен състав – предава дори повече, 

отколкото сами съзнаваме и повече отколкото бихме могли да 

предадем с думи.“
3
  

      Анализът на литературата по темата за невербалното общуване 

позволява да се направи заключението, че това е такъв вид общуване 

за което е характерно използването, в качеството му на главно 

средство за предаване на информация, организация на 
                                                           
2
 Луиджи Киарини,  Изкуство и техника на филма, Наука и изкуство, С. 1966, стр.116 

3
 Вера Лабунская, Екпресия человека: общение и междуличностное познание, Ростов н/Дон, 1999 г., стр. 

13 
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взаимодействието, формирането на образ, понятие за партньора, 

влияние върху другия чрез невербално поведение и невербалната 

комуникация. От това определение следва не само, че невербалните 

средства са многофункционални, но и това, че този термин обединява 

явления с различна природа, интегритет и сложност. Ние, разбира се, 

ще разгледаме само тези, които имат отношение към предмета на 

изследването, в известна степен биха могли да бъдат контролирани и 

развивани, т.е. биха могли да се включат в системата на изразните 

възможности на актьора за работа пред камера. 

 

Фотогеничност 

      Безпощадна истина е, че не всеки добър театрален актьор 

автоматически е и добър киноактьор. От друга страна известни са 

достатъчно примери, включително от българското кино, на не особено 

добри театрални актьори, но изградили завидна кинокариера. Разбира 

се, ще спестим примерите и в двете посоки. Защо това е така?  

      Има нещо, което се нарича фотогеничност, за която Боджаков 

твърди, че „не се влияе от актьорския талант, а е вид природна 

даденост, която не се придобива волево, а може само да се 

доразвива“
4
, а Пудовкин стига по-далеч: „Ако едно лице, снето на два 

метра (средната дължина на един откъс), успее да създаде ясно 

впечатление у зрителя (като изрод, красавица, злодей, добродушен 

шегобиец и т.н.), такова лице е фотогенично.“
5
 Разбира се, с днешна 

дата последното звучи наивно, но трябва да се има пред вид, че е 

писано в епохата на т. нар. типажно кино. 

                                                           
4
 Дочо Боджаков „Режисьорският инструментариум в игралното кино – теоретична характеристика и 

индивидуална практика“, дис. труд, НАТФИЗ, 2014г., стр.180 
5
 Всеволод Пудовкин, Теория и критика.Избрано, Наука и изкуство. С., 1973 г., стр. 85 
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      Понятието фотогения се появява в края на XIX в., за да обозначи 

обектите, които „произвеждат“, отразяват светлината в достатъчна 

степен, за да повлияе на фотографската плака. Терминът постепенно 

започва да описва едно „качество“ на това „произвеждане на 

светлина“ и на обектите свързани с него. „Фотогеничния обект – често 

едно лице – е този, който „се предава“ добре чрез фотографията, който 

става значим чрез нея и се проявява в неочаквана, интересна, 

поетична, очарователна светлина“.
6
 Фотогеничността в този смисъл е 

иманентна същност на самото лице, по-скоро природна даденост, не 

може да бъде привнесена като качество или отнета, свързана е с 

израза „камерата го обича“.  

      Според Киарини думата фотогения има освен чисто техническо 

значение (фотографското предаване в киното на хора и предмети) и 

значение от естетическо естество, доколкото загатва за поетическата 

изразност на хора или предмети по отношение на 

кинематографичното изразно средство. „Един актьор или една актриса 

се наричат фотогенични и поради своите изразни възможности, т.е. 

подвижността на лицето и неговата способност да предава прехода на 

чувствата или най-незабележимите вътрешни трепети.“
7
 

Фотогеничността е свързана с един от най-деликатните и критични от 

професионална гледна точка, моменти за актьора – пробата, кастинга, 

както и да го наречем, става дума за избора, който прави режисьорът 

на филма. Ето например какво казва един съвременен български 

кинорежисьор: „Трябва да се вземе пред вид, че в киното най-важния 

момент от т.нар. работа с актьора е изборът (К. К.) на актьор. Ако той 

                                                           
6
 Теоретически и критически речник на киното, ред. Жак Омон и Мишел Мари,Колибри, 2009 г., стр.284 

7
 Л. Киарини,  Цит. съч., стр.125 
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е правилно и вярно избран, вече е свършена голяма част от 

„работата“.
8
 (Крумов, стр. 419) 

      Защо в киното се обръща толкова голямо внимание на подбора на 

актьорския състав, че дори съществуват специални кастинг-агенции, 

които организират и подпомагат този процес?  И защо в театъра е 

възможно 25-30 годишна актриса да изпълнява 

четиринайсетгодишната Жулиета или 40-45 годишен актьор да играе 

Хамлет, а в киното такъв тип разминаване е недопустимо? Защото, от 

една страна, театърът е игра, условност и тази конвенция е приета и от 

тези, които го създават и от тези, които го гледат, а киното се стреми 

към „илюзията за реалност“ и това, което се поднася от екрана, трябва 

да бъде възможно за пряко съотнасяне към действителността, и от 

друга страна, в театъра героите характеризират себе си и другите със 

словото си, докато в киното тяхната външност е онова, което още от 

първия миг определя за нас техния потенциален характер.  

      „Кинорежисьорът трябва не да търси „изпълнител“, а да подбира 

самия характер и режисьорът е този, който със своя избор създава 

образите. Така, както той си ги представя, така ще изглеждат те и на 

публиката, която няма възможност за контрол и сравнение. В театъра 

режисьорът получава в готов вид своите герои и характери в текста на 

пиесата и му остава само да подбере изпълнител, който да отговаря на 

образа, заложен в думите на пиесата.“
9
 Т.е. в киното „характерът“ 

трябва да е наличен, възможността за „игра“ е много по-малка в 

сравнение с театъра и киноактьорът трябва да се съсредоточи върху 

детайлите на индивидуалността. „Лицето на човека – продължава 

Балаж – съдържа в себе си и душата и съдбата. В това зримо 

                                                           
8
 Красимир Крумов, Поетика на киното, Агата, С., 2000г., стр.419 

9
 Бела Балаж, Избрани Произведения, Наука и изкуство, 1988 г., стр.61 
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отношение, в променливостта на чертите на лицето, се сблъскват тип 

и личност, унаследено и придобито, съдба и собствена воля, „то“ и 

„аз“. Тук се разкриват най-дълбоките тайни на вътрешния живот и 

това е една така вълнуваща гледка, каквато е пулсирането на сърцето 

при вивисекция.“
10

  

      До такава степен лицето на актьора, с всички антропологични, 

семантични и характерологични пластове скрити зад него е важно за 

киното, че великият Фелини казва: „Никога не съм се решавал да 

взема един или друг актьор, привлечен от негово майсторство, от 

неговите професионални способности; точно както не ме е спирало 

при избора на непрофесионален актьор неговото неумение. Аз търся 

за своите филми изразителни, характерни лица, които говорят сами за 

себе си още от първата поява на екрана.“
11

 Въпреки, че провеждането 

на психологически процеси, душевното развитие, психологическата 

динамика – всичко това при Фелини е задача на професионалните 

актьори; достатъчно е да си припомним галерията на международната 

му трупа: италианците Джулиета Мазина, Марчело Мастрояни, 

Клаудия Кардинале, Алберто Сорди, французите Анук Еме, Мадлен 

Лебо, шведката Анита Екберг, американците Ричард Бейзхард, 

Антъни Куин и др. Непрофесионалистите отговарят само за фона, тъй 

като „техните лица говорят сами за себе си от първия момент“. 

Първия момент обикновено се оказва и последен от екранното им 

присъствие. 

      Идеята, че актьорът в киното може да бъде и „неактьор“ се 

основава върху това, че естетическата функция на актьора от екрана 

се различава от задачата на актьора от сцената, дотолкова, че на 

                                                           
10

 Балаж Б., Цит. съч., стр.65 
11

 Федерико Феллини. Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания, М., стр. 247 
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екрана в ранг на изкуство, може да бъде издигнат и фотодокумента, а 

обикновения предмет може да се окаже толкова „играещ“, колкото и 

човека. 

      Разсъждавайки върху екранната съдба на Грета Гарбо през 

трийсетте години на XX в., Марлене Дитрих – четирийсетте, Мерилин 

Монро – петдесетте, Кларк Гейбъл – преди Втората световна война, 

Джеймс Дийн – след нея, Ищван Сабо прави и социално-времеви 

паралел между лицето наложило се на екрана и епохата, която го е 

извикала за живот: „Преди Втората световна война хората са вярвали 

на всеки, който може да се пребори със злото (Кларк Гейбъл), а след 

това – на човек, който се е върнал от бойното поле и не може да си 

намери място в живота (Джеймс Дийн). Кога беше важна Грета Гарбо 

– в епохата на униформата, между Хитлер и Сталин. А Мерилин 

Монро беше олицетворение на желанието за живот след осъзнаването, 

че животът е крехък, т.е. лицето винаги е свързано с времето.“
12

  

      В изследването „Кинофизиогномика“
13

 на В. Кузнецова подробно 

се разглеждат типажните характеристики на актьорите от гледна точка 

на социалните очаквания, смяната на отношението към актьорите в 

съответствие с изменение на изискванията на времето към техния 

външен облик. Тъй като жанровите специфики в киното не са обект на 

настоящия текст, ще си позволим само да отбележим, че съществува 

зависимост между типажния облик на актьора и жанра на 

кинопроизведението. Понякога жанрът властно определя свой 

собствен подбор на лицата, които трябва да са съотносими към 

конкретна социална или етническа среда. Такива са например 

уестърните, салонните мелодрами, филмите на ужасите (където 

                                                           
12

 Ищван Сабо, майсторски клас, НАТФИЗ, 09.05.2012, личен архив 
13

 Вера Кузнецова, Путь к образу / Кинофизиогномика. Типажно-пластический образ актера на экране. 

Л., Искусство, 1978 г. 
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лицата трябва да внушават или страх или състрадание – палач или 

жертва). Но във формирането на жанровите специфики все пак 

значима е не толкова физическата фактура на актьора, колкото 

„характера на връзката ѝ с останалите компоненти на филма“.
14

  

      Ето какво споделя Милош Форман в своята биографична книга 

„Повратна точка“: „Откритието на сестра Ратчид под официално 

сдържаната, ангелска външност на Луиз отначало ме изненада (става 

дума за героинята от „Полет над кукувиче гнездо“, САЩ, 1975 г. 

изпълнявана от актрисата Луиз Флетчер, спечелила „Оскар“ за 

поддържаща роля – бел. моя), но колкото повече мислех за нея, 

толкова по-смислен ми се струваше евентуалния избор. Още преди 

много време бях научил, че е по-добре изпълнителите на главни роли 

да се изберат от обратния на самите персонажи тип, както напротив, 

при по-малките трябва да търсиш изпълнител, който прилича на 

персонажа. Поради съображения за икономии и яснота предпочитам 

да предоставям на публиката бърз прочит на заявката от 

второстепенните персонажи чрез избор на изпълнители от очевидния 

физически тип, докато при главните роли е по-заинтригуващо да 

отгатнеш различна личност под очевидна външност, да отлюспиш 

повърхностния слой на грешното очакване и да се изненадваш от по-

дълбокото разкриване на характера.“
15

 

           В сценария външността на персонажа може да бъде използвана за 

формиране на драматическата ситуация във филма, за неговия 

конфликт. Героят на Чарли Чаплин, например, по облик и социално 

положение е скитник, комическият ефект възниква именно от това, че 

този симпатичен човек със смешни обноски, непрекъснато се опитва 

                                                           
14

 Кузнецова В., Цит. съч., стр.34 
15

 Милош Форман и Ян Новак, Повратна точка, София, 1995 г., стр.284 
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да „отстъпи от социалните норми“ по думите на А. Бергсон
16

 и да се 

държи като джентълмен. Удивителната прилика между двама души, 

например, лежи в основата на драматичната ситуация на много 

филми, особено от комедийния жанр. 

       Драматичният конфликт, обикновено, черпи енергии от 

несъответствието между външния облик и вътрешната същност на 

героя. Не случайно Л. Виготски, в своя труд „Психология на 

изкуството“ отбелязва задължителното съединяване в художественото 

произведение на две крайни противоположности, остротата на 

тяхното противоречие и катарзисът на противоположните идеи в края 

на произведението. По неговото определение, истинското 

произведение на изкуството може да бъде сравнено с летателен 

апарат. „Той (апаратът) избира като качество на своя материал винаги 

материя по-тежка от въздуха, т.е. нещо, което по силата на своите 

свойства противоречи на полета […] през цялото време тегне към 

земята, и само от преодоляването на това противодействие възниква 

истинския полет.“
17

 

      В този смисъл „по-тежката материя“ може да представлява и 

физическата фактура на избрания за ролята актьор или указаните в 

литературната основа на филма физически свойства на облика на 

героя. На ниво сценарий, типажно-пластическия облик на героя може 

да поддържа един емоционален план, намеквайки присъствието на 

друг, възбуждащ противоположни чувства. В това отношение 

примерите са безбройни, почти във всеки филм се разчита на такъв 

тип разминаване между очакваното и реализацията, между 

предразсъдъка и същността. Достатъчно е да си припомним 

                                                           
16

 Виж.: Henri Bergson. Le Rire, Presses Universitaires de France, 1940 г. 
17

 Лев Виготски, Психология на изкуството, С., 1978, стр. 303. 
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„Мълчанието на агнетата“ и присъствието на Антъни Хопкинс. 

Един от последните категорични примери в това отношение, филм в 

който бихме казали, че основната интрига е в лицето и физическата 

фактура на главния герой е „Тиранозавър“ (реж. Пади Консидън, 

Ирландия, 2011 г.), един от най-награждаваните ирландски филми от 

последните години, в който актьорът Питър Мълан изпълнява ролята 

на асоциален, самотен, изпълнен с агресия към себе си и света бивш 

затворник, занемарен и алкохолизиран, и последното, което човек 

може да допусне, съдейки по външния изглед, е склонност към  

нежност и милосърдие, но той в крайна сметка той ги проявява, 

спасявайки своя случайна позната от системното насилие 

упражнявано от съпруга  ѝ. 

 

Кинофизиогномичност. 

      Кинофизиогномията е термин, който цели разкриване 

взаимовръзките на фотогеничното лице с драматургичния материал и 

е познание, което се използва при избора на актьори в зависимост от 

жанра и драматургичната функция на действащото лице. В 

класическото определение за физиогномия се подчертава, че това е 

„експресията на лицето и фигурата на човека, взети безотносително 

към изразителните движения и обусловени от самия строеж на лицето, 

черепа, тялото и крайниците“.
18

 Но внимателното изучаване на 

различните изследвания по темата водят до извода, че нейните 

изследователи, още от времето на Аристотел, се опитват да съвместят 

динамическия аспект на експресията със „следите“ от преживяване.  

                                                           
18

 Лабунская В.,Цит. съч., стр.54 
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      Термина физиогномия произлиза от гръцките думи  physis – 

природа, характер и gnomon – мисъл, знаещ. Оттук изкуството да се 

разпознава характера по външни признаци се нарича „физиогномия“, 

а самите признаци – „физиогномика“. В съвременните изследвания 

„физиогномиката“ се тълкува като „учение за изразителността на 

човека, свързана с чертите на лицето и формата на тялото, учение за 

изразителните форми на психологическия склад на личността“
19

  

         Практическата физиогномика, като дял от Психология на 

изразяването, е започнала да се формира доста отдавна. Известно е, че 

древните поети – драматурзи са помествали в своите ръкописи, в 

раздела за действащите лица, изображение на маските, съответстващи 

на характерите на героите. Това идва от убеждението, че „определен 

тип лице е тясно свързан с определен тип характер, и в името на това 

зрителите да схванат вярно психологията на героя, е било необходимо 

текстът да е съпроводен с маска на персонажа.“
20

  

       За основоположник на физиогномиката се приема Аристотел. 

Книгата му „Физиогномика за душата“
∗
 се счита за едно от първите 

изследвания на връзката между външния облик на човека и неговите 

вътрешни качества. Наред с някои наивни от гледна точка на 

съвременната психология категоризации, които Аристотел прави, като 

например връзката между дебелината, твърдостта и съотношението на 

устните и характера на човека, той има прозрения, които бихме могли 

да приемем за валидни и днес. Аристотел отбелязва, че при различни 

състояния могат да се добият всякакви изражения, дори такива, които 

на са им съответни; също така отбелязва изменчивостта на способите 

за изразяване; констатира, че кодирането на състоянието зависи от 

                                                           
19

 Василий Куприянов и Георг Стовичек, Лицо человека: анатомия, мимика. М., 1988 г., стр.54 
20

 Лабунская В.,Цит. съч., стр.55 
∗
 Аристотел, Физиогномика за душата, Лик, С., 1998г. 
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умението на човек адекватно да изразява своите преживявания и 

отбелязва, че има признаци на душевно състояние, което човек не 

изпитва в дадения момент, но като остатъчни явления те влизат в 

структурата на неговата външност.  

       Още Аристотел е забелязал, че изражението не винаги е знак за 

реално състояние, че в структурата на израза влизат признаци, които 

носят конвенционален характер, че кодирането на вътрешното във 

външното се определя от способността на човека да управлява 

експресията.  

      Лицето се явява най-важната характеристика на външния облик на 

човека, именно затова лицето, заедно с очите често бива наричано 

„огледало на душата“. Повечето хора в процеса на общуване 

концентрират своето внимание върху лицето на партньора. То се 

явява главна част от експресивния репертоар на личността. „Лицето 

на човек осъществява, особено в ранния етап на онтогенезата, а после 

и по време на целия живот, функции свързани със социалния контакт, 

с предаването на състояния и отношения“.
21

  

      По мнението на доста съвременни изследователи, експресията на 

лицето, мимиката, носи основната информация за състоянието на 

човека, демонстрира отношението към другия, осъществява обратната 

връзка, коментира речевото поведение, явява се един от най-важните 

социални стимули в развитието на контакта между детето и майката. 

Високата социална значимост на експресията на лицето е повлияла на 

развитието на мимическия репертоар, на способите за неговите 

интерпретации, служи като основание за изработката на 

конвенционални, мимически маски – експресивни методи за 

психологическа защита. От всички елементи на експресивното 
                                                           
21

 Лабунская В., Цит. съч., стр.59 
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поведение мимиката е най-контролируемото явление от страна на 

субекта. Този факт е отчетен от П. Екман и У. Фрийзен в 

разработката на концепцията за „невербалния поток на 

информацията“.
22

 В рамките на въпросната концепция, тялото условно 

се разделя на части по критерий – „способност за предаване на 

информация“, където лицето на човек се явява най-мощния 

предавател на информация.  

       От една страна, лицевите мускули бързо реагират в съответствие 

със състоянието на човека, създавайки значителен брой различни 

изражения, а от друга –  лицето се явява видимата част от тялото 

подложена на непрекъснато наблюдение. Ето защо хората 

контролират преди всичко лицевото изражение и не обръщат особено 

внимание на останалите елементи от експресивния репертоар. 

Известно е например, че опитът за лъжа трудно може да бъде хванат, 

ако се осланяме само на информацията идваща от лицето.  

      Знанието за това би могло да се превърне в едно от основните 

изразни актьорски средства пред камера. Бихме могли да посочим 

достатъчно примери от съвременното кино. Ето една от най-

многопластовите, от актьорска гледна точка, сцени във великолепния 

филм на режисьора Стивън Фриърс  „Филомена“ ( Philomena, 2013 г., 

реж. Стивън Фриърс) с Джуди Денч  и Стив Куган (също и сценарист 

на филма), в която двамата пътуват с кола на път към католическия 

пансион, в който героинята на Денч е преживяла на младини 

травмиращи събития. Нейният по-млад спътник е в качеството си на 

журналист, надушил интригуваща история. Шофира Куган, а Денч 

седи до него и през целия път с подробности разказва сюжета на 

                                                           
22

 Paul Ekman, Wallace Friesen, Unmasking the face: a guide to recognizing emotions from facial clues, Upper 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1975 
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последния булеварден роман, който е чела. Куган кима от любезност, 

което Денч приема като жив интерес и продължава преразказа до 

самия край на книгата, а пътуването е дълго, романът – банален. 

Всичко би било наред, ако не знаехме, че героят на Куган е 

интелектуалец, световно известен, високообразован политически 

журналист, с претенции към литературата, който по случайност е в 

една кола с човек от друго социално и културно ниво. В тази сцена 

актьорът не се подава на изкушението да изиграе банално отношение, 

т.е. презрението си към евтината литература, това ние вече го знаем. 

Именно нашето знание за културното разминаване и любезността на 

Куган изписана на лицето му, правят сцената елегантно комедийна в 

този иначе сериозен и дълбок филм. Между другото Джуди Денч има 

номинация за Оскар 2014 г. за изпълнението си във филма, а Куган 

беше номиниран за адаптиран сценарий. 

      Динамическите (посока на погледа, времето на фиксация и 

темповете) и качествените (изражението на очите) характеристики на 

погледа завършват мимическата картина. Изражението на очите 

съобщава за истинските преживявания на човека, по време когато 

добре контролируемите мускули на лицето го оставят неподвижно. 

Разбира се, „изражението на очите“ трябва да се разбира условно, 

очите от физиологична гледна точка са „задънени улици“
23

, просто 

органи на зрението неспособни в истинския смисъл на думата да 

изразяват емоции.  

      Но докато очната ябълка сама по себе си нищо не показва, 

влиянието на емоциите върху очите се осъществява посредством 

тяхната употреба и тази на мускулите около тях. „Посредством 

времетраенето на погледа, отварянето на клепачите, беглите погледи и 

                                                           
23

 Джулиъс Фаст, Езикът на тялото, Наука и изкуство, С., 1993 г., Стр.142 
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дузини други малки манипулации на кожата и очите може да се 

предаде почти всеки смисъл“.
24

  

      По мнението на много изследователи, качествените и динамически 

характеристики на погледа трудно се поддават на контрол и 

регулации, затова очите са не само „огледало на душата“, но и на 

онези нейни ъгълчета, които човек се опитва да скрие, както от 

другите, така и от себе си. Оказва се практически невъзможно да се 

скрие качеството на погледа, особено когато човек преживява силни 

чувства. Защо познаването на изразителните възможности на лицето 

са от особена важност за актьора търсещ реализация в киното? 

      В театъра, поради специфичната отдалеченост от зрителя 

емоциите, чувствата и вълненията се предават чрез акцията на цялото 

тяло, с неговите пози, жестове и глас, включени в органиката на 

цялостния сценичния образ. „Ако си представим сцената и салона като 

скачени съдове, то сцената е съдът от който изтича. Там е по-голямото 

налягане. Вълненията и тревогите там са по-големи, те отразяват 

развитието на вълненията и тревогите на публиката, техния катарзис. 

Общата преувеличеност на сцената обхваща всички нейни 

компоненти, в това число и непосредствеността, спонтанността на 

израза. Там те трябва да бъдат по-ярки; ако може така да се каже – 

непосредствеността на сцената трябва да бъде по-непосредствена от 

тази в живота.“
25

 Т.е. ако ние имаме възможност да се доближим до 

лицето и надникнем в очите на актьора от сцената в момент на акция, 

ние неминуемо ще усетим напрежението, породено от изискването за 

подчертана експресивност. Ще усетим един по-различен живот на 

лицето на актьора, различен от живота на лицето му извън сцената. 

                                                           
24

 Пак там, стр.143 
25

 Любен Гройс, Режисьорски тетрадки, С., 1986, стр.255 
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„…Театралният актьор, който трябва да говори ясно, за да бъде чут, 

ощетява спонтанната жестикулация на устните, оттам и на цялото 

лице.“
26

 Това се потвърждава и от дългогодишните ми лични 

наблюдения.  

      В това отношение идеално поле за наблюдение се оказват и новите 

български сериали в които са заети почти всички професионални 

актьори, които, както знаем, са с театрално образование и с не малък 

театрален опит. Това, което прави впечатление в повечето случаи, е 

една особена липса на всякакъв лицеизраз, да го наречем условно 

„мъртво лице“, лице не вписващо се в никаква ситуационна тъкан, а и 

не изразяващо никакви лични настроения или състояния. Защо се 

получава така? 

      В сериалите са заети режисьори с не много богат опит в работа с 

актьори, а и времето за изработване на една серия е толкова 

ограничено, че практически липсват репетиции с актьорите. Освен 

това е важно да „тече“ сюжета, т.е. да бъде изказан точния текст 

отнасящ се до интригата, а относно актьорското присъствие – да се 

оправя кой както може.  

      Театралният актьор е обучаван да знае ясно своята задача и цел на 

присъствие, и да подчинява поведението си на тях, от друга страна е 

професионалист способен да контролира и управлява своите емоции с 

цел постигане на желания драматургичен ефект. Но след като няма 

достатъчна яснота, относно присъствието си в една или друга сцена, 

той избира, за по-голяма сигурност, свръхконтрола, което понякога 

минава за една по-особена сдържаност и „обраност“ в присъствието, 

(за които всички сме чували, че са качества на киноиграта) и разчита 

предимно на текста и евентуално на интонацията да придадат смисъл  
                                                           
26

 Балаж Б., Цит. съч., стр.72 
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и живот на неговото присъствие, както е в театъра. Само че не 

текстът, а емоцията е тази, която се търси в киното. Емоция, изявена 

или прикрита, но влияеща върху всички аспекти на изразността. И се 

получава така, че понякога по-неспособното на контрол лице на 

непрофесионалиста е по-живо и като че ли се вписва по-естествено в 

реалистичната природа на филма. Това още веднъж доказва 

необходимостта от създаване на условия за изясняване на различната 

природа на присъствие в театъра и киното, т.е. от специално обучение 

за работа пред камера.   

      Сценичната експресивност, необходимостта от преодоляване на 

разстоянието до последния ред, липсата на интимност в общуването, 

отнемат или поне решително ограничават ресурсите и възможността 

на актьора да мисли за нещо друго извън сценичната задача. Всичко 

това се отразява на лицето. Но ето какво казват психолозите: 

„Човешкото същество е комплексно. Повечето от нас мислят, чувстват 

и действат едновременно. Ние може да не сме съсредоточени върху 

трите; ние можем да мислим едно, да говорим друго и да чувстваме 

трето“.
27

 Така е – мислим едно, говорим друго. „По правило човек 

рядко, извънредно рядко, се осмелява да говори искрено, да говори 

истината. Това е свързано с опасности и всеки го знае. Затова речта 

изпълнява неизбежната роля на нужния компромис, от който се 

нуждае всяко човешко същество за целите на всекидневното 

оцеляване. Самопризнанията и обясненията са рецидив, завещан ни от 

литературата.“
28

 Другият за нас е загадка, ние не знаем какво 

всъщност мисли, не знаем и какво наистина изпитва. Присъствието на 

другия е непрекъснато в „подтекст“ – голямото откритие на модерната 

                                                           
27

 Shaw, M.E., Corsini, R.J., Blake, R.R., Mouton, J.S., Role playing: A practical manual for group fasilitators, San 
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драматургия. От друга страна мисленето е непрекъснат процес, не 

спира и за миг, а тъй като мисълта неизбежно поражда определено 

чувство, може да се каже, че ние сме непрекъснато въвлечени в 

някакво състояние. Състояние, което се отразява и на лицето. Лице, 

което контролираме. Доста интересно.  

      „Ако наблюдаваме който и да е човек, в който и да е миг, ще 

забележим, че той постоянно се намира в някаква въвлеченост, 

стихия, водовъртеж от малки или големи страсти, напрежения, 

очаквания. Той е ангажиран всеки миг вътре-в-живота. Дори когато 

си почиваме, дори когато спим, дори когато медитираме, ние не 

можем докрай да се освободим от властта на обстоятелствата, от 

валентността на нашия психически живот. Ние сме негови 

пленници, изцяло сме подчинени на вътрешните му измерения“.
29

 Но 

както беше посочено по-горе лицето, като най-откритата за 

наблюдение част от нас е и най-контролируемата. Независимо като 

маска или пряко отражение на налични състояния, лицето е част от 

житейския изразен репертоар.  

      Спомням си интервю от преди много време с английския актьор 

Джеръми Айрънс (Jeremy Irons) по повод поредния филм с негово 

участие, на въпроса, каква е тайната на неговото дълбоко и плътно 

присъствие, той полунашега отговори: „ Не знам, обикновено мисля за 

нещо друго, а не за това, което става в сцената“. Този отговор тогава 

толкова ме впечатли, че дълго време не ми даваше мира. Как така е 

възможно да се мисли за нещо друго, извън основното в сцената? И  

сега вече ми се струва, че разбирам какво има пред вид този 

великолепен театрален и кино-актьор. Тъй като киното се стреми към 

реалистичност, към документалност, то търси да открие лицето в 
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моментите на най-голяма интимност или катастрофа. Както 

справедливо отбелязва Киарини, цитирайки Пудовкин, „никой 

режисьор при произнасянето на една присъда няма да покаже съдията, 

който чете, вместо осъдения, който слуша.“
30

  

      На лицето от реалността винаги е изписана определена мисъл, 

настроение или  то съответно е в маска прикриваща всичко това. Ние 

като зрители сме безсрамно любопитни към лицето на човека от 

екрана, нещо, което в реалния живот не бихме могли, по различни 

причини да си позволим. Цивилизацията ни е наложила правила с 

които неизбежно се съобразяваме. Киното разчита на тази наша 

слабост. Чрез близкия план ние навлизаме в т. нар. интимна зона на 

човека отсреща. Това е зоната на лична неприкосновеност (ок. 20-40 

см.) в която рядко допускаме някого, а и ние рядко навлизаме. Ето 

защо там нашето любопитство е особено изострено.  

      За да разсеем евентуални съмнения, а може би и надежди, трябва 

да кажем, че тук не става дума за определен набор от лицеизрази, 

които бъдещия киноактьор трябва да усвои. Нищо подобно. Става 

дума за различната природа на двете изкуства, театър и кино, и за 

възможността за „кодиране на вътрешното във външното“, по думите 

на Аристотел. „В киното става въпрос изключително за истината на 

моментните състояния и настроения.“
31

 Точно както е и в живота.  

      Кинофизиогномията търси изясняване на връзката между 

външността на актьора и употребата ѝ за целите на драматургичния 

конфликт в киното. Ако ние тук се занимаваме с този проблем това е, 

от една страна, да подпомогнем изясняването на позицията на така 

нареченото „актьорско излъчване“, т.е съвкупността от природни 
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дадености, които актьорът, съзнавайки или не, носи със себе си и бива 

преценяван от зрителите и режисьорите в киното именно от тази 

гледна точка, и от друга страна да насърчим усилията му да изгражда 

сложни, противоречиви и интересни характери, имайки пред вид 

драматургичната функция на своя персонаж.   

      Външната изразителност на бъдещия изпълнител оказва 

определено влияние върху съдържанието на бъдещия сценарий и 

формата на диалога. Опитния сценарист, например не би допуснал 

думите и постъпките безсмислено да дублират онова, което и без думи 

е ясно, още при първия поглед върху героя. Понякога сценаристите 

дори предпочитат да довършат окончателния вариант на сценария 

след като конкретните изпълнители вече са ясни, именно с цел 

предвидимост на въздействието върху публиката.   

      Особено  характерно за съвременното кино е използването на 

актьори с неясни, неопределени характеристики на външността, с 

лица, белязани с особена податливост, зад които при желание може да 

бъде провидяно всичко. Такива актьори навярно биха били 

определени като неинтересни и нефотогенични в годините на 

типажното кино. Такива лица имат Робърт де Ниро, Кристофър Валц, 

Инокентий Смоктуновски, Марчело Мастрояни, Кевин Спейси и др. 

Режисьорите например, работещи с Инокентий Смоктуновски,  

говорят за особената мекота на неговото лице върху което може да 

налепиш каквото искаш. Очевидните усилия на режисьорите и самите 

актьори да обяснят, да изтълкуват характера и поведението на героя, 

като че ли, винаги се сблъскват с непреодолимата загадъчност в 

техните лица – там винаги остава нещо неясно, недоизказано, 

подсказващо съвременния възглед за човека, като неразрешима 

докрай загадка. Неопределеността, отсъствието на точна 
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характеристика на облика позволява на такива актьори да работят 

върху голям диапазон от роли.   

      Естетическа точност при включването на актьорския облик в 

структурата на филма е изискване, което се отнася и до персонажите 

от втория и третия план, епизодичните фигури, присъстващи на 

екрана със своите по-еднозначни действия и постъпки или директно 

със своята типажност. 

      Драматическият конфликт във филмите се проявява и във 

взаимодействието между персонажите. Ето защо точността в подбора 

на актьорския екип, от гледна точка съчетаването на физическата 

фактура, е не по-малко важно от точността при избора на всеки 

отделен актьор. На мен лично ми се е случвало да се размина с роля в 

игрален филм, заради физическа несъотносимост към вече избраните 

актьори, несъотносимост от драматургична гледна точка. В същото 

време имам опит и с роли, които стоят не докрай убедително именно 

защото на ниво кастинг, някой е пропуснал, че между „този мъж“ и 

„тази жена“, такива каквито са, е много трудно да повярваш, че е 

възможна взаимна, чувствена връзка. Разбира се, необходимостта от 

точен подбор на актьорския екип е изискване, което се отнася не само 

до любовните взаимоотношения, но и до целия спектър на 

взаимоотношения между действащите лица (приятелство, ненавист, 

симпатия, родителство, социална субординация и т.н.), т. е. 

излъчването, външния облик, изпълнява функцията на мотивировка за 

зрителите относно конкретната оценка на единия персонаж в очите на 

другия.   

      Драматургията в т. нар. комерсиални филми, разчитащи на актьори 

– звезди се построява изцяло върху онези черти от облика на актьора, 

превърнали се в модел на поведение, което публиката вече очаква. 
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Моделът на „мачото“ (от исп. macho – букв. самец), на „бунтаря“, на 

„прелъстителката“ и т.н. От подобни готови модели се възползват и 

българските сценарни екипи, създаващи характерите в 

телевизионните сезонни сериали. 

      Създаването на сценарии за конкретни изпълнители, разбира се, 

крие опасност от повторение и банализиране на образа. Добър 

художествен резултат може да бъде постигнат, когато сценаристът 

съумее да усети и използва все още неизползваните ресурси на 

актьора, в това число и на вече наложения му образ. 

      Трябва да се каже, че по отношение избора на актьори киното 

разполага с много повече възможности в сравнение с театъра. 

Особено в условията на хронична бедност на българския репертоарен 

театър, в която режисьорите могат да избират между актьорите от 

самата трупа, с редки изключение се позволяват гастроли, то в киното 

изборът е теоретически неограничен, и съвременните български 

кинорежисьори съвсем оправдано се възползват от тази възможност, 

дори не само в рамките на страната – „Източни пиеси“ (реж. К. 

Калев, 2009 г.) – Саадет Иксьой (Турция); „Светът е голям и 

спасение дебне отвсякъде“ (реж. Ст. Командарев, 2008 г.) – Предраг 

Манойлович (Сърбия), Карло Любек (Германия); „Откраднати очи“ 

(реж. Р. Спасов, 2004 г.) – Неджат Ислер (Турция) и др. 

      Сега е време да се върнем към думите на великия Фелини за 

„първата  поява“, като към тях добавим и казаното от един не по-

малко велик негов колега. „При първа актьорска проба само 

наблюдавам физическото присъствие на актьора или актрисата, правя 

едно бързо, интуитивно прочитане на това как биха стояли на екрана. 

Първото впечатление е много важно, защото показва как най-вероятно 
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самата публика ще възприеме тази личност.“
32

 (Форман, стр. 281) 

Скоростното съставяне на първо впечатление е дарба, заложена от 

природата още в началото на човешката еволюция. Различаването на 

приятел от враг и изборът на партньор са сред най-важните условия за 

оцеляване още в пещерните времена. Ние и днес правим своя избор по 

този архаичен модел: ако някой ни хареса, ние веднага му поставяме 

добра оценка и му приписваме „отлична наследственост“. Моментът 

на първата поява, секундите през които се формира впечатление, 

намиращо потвърждение или опровержение от по-нататъшните 

действия на персонажа е изключително важен и от драматургическа и 

от актьорска гледна точка, но в същото време е и доста подценяван. 
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