
 

 

 



 

 

Изобразителният феномен на киното и срещата му с цвета –  

история и развитие до края на XX век 

 

Има множество светове и ние говорим за тях в различни контексти: материален 

свят, сетивен свят, духовен свят и т. н. Филмовият свят е особена комбинация от 

взаимообвързани съставни елементи, които създават едно разпознаваемо цяло, с което 

можем да се свързваме и да му реагираме. Киното може да бъде достатъчно ловко и 

изобретателно, за да генерира усещане за реален материален свят. Няма съмнение, че 

то е сред изкуствата, които търсят непрестанно как да усъвършенстват начините за 

мощно и пълно атакуване на всички сетива и цялостно въздействие над тях. Илюзорния 

свят, който създава филма: затворен в тъмнината на залата, преодоляващ плоскостта и 

границите на екрана, съществуващ единствено във времепространството на своето 

случване, този свят приемаме за „реален”. Свят, в който се оставяме да бъдем увлечени 

и мамени напълно съзнателно, приемащи неговите променливи условности.  

Днес знаем, че изкуството е плод на човешкия дух и че то се ражда не от 

видимия свят, а от реакцията, която този свят поражда у човека. Така образите в 

изобразителните изкуства, и киното в това число, са концептуални т. е. градят се върху 

представи, а това ги прави до голяма степен различими по своя стил. Това, разбира се, 

създава поредица от трудности при опитите да се открият общите закономерности при 

създаването на знаците, връзките между тях, както и за създаване на ясни системи за 

тълкуването им, защото аналогичната природа на киноизкуството, градяща се на 

субективен „избор и комбиниране”
1
 в крайна сметка се възприема и тълкува 

посредством също така субективни аналогии. Филмът, като всяко произведение на 

изкуството се „осъществява” само чрез зрителя, в акта на възприятие, с цялата 

особеност на субективното, което се превръща в преживяване. Чрез един, колкото 

творчески, толкова и несъзнателен акт „възможното” се осъществява чрез зрителя. С 

този „мост между живото Тук и Там” Шпенглер обяснява същностното присъствие на 

символа в цялостта на действителността и всичко, което „не би могло да бъде обяснено 

разсъдъчно.”
i
 В изкуството на движещите се образи всеки предмет, всеки цвят, 
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 Според Якобсон  процесът на създаване на филма предполага избор и комбиниране, които са 
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движение и светлина има своя отзвук в действителността, в субективната ни представа 

за нея. Така всеки елемент от изображението е сетивен знак, който независимо от това 

как го назоваваме: символ, метафора или код, живее и въздейства, преодолявайки 

времепространството на физическото Тук и Сега. В момента, в който 

кинематографистите осъзнават съучастието на зрителя в „случването” на филма, 

компонентите, които го изграждат, веднъж завинаги фиксират своята убежна точка. 

Тази взаимовръзка между правещия /създаващия/ филма, филма – сам по себе си и 

гледащия филма създава изключително важната за изкуството идея за общуване. 

 Дълго време знаковата природа на киното е била отричана, поради факта, че 

филмът възпроизвежда реално съществуващи предмети. Всъщност в киното, както и в 

другите изобразителни изкуства, самите неща, самите физически предмети в процеса 

на създаване на филма губят реалността си и започват да функционират като знаци. 

Всяко явление от външния свят на екрана се превръща в знак. Този „аналогичен” на 

реалността, според Якобсон, филмов образ е една система от знаци, в който 

предметът става знак на друг предмет.
ii
 Кинематографичният образ е плосък и 

правоъгълен. Поради това, че също като живописта и фотографията, той  притежава 

“двойна реалност на възприятията”, т.е. възприема се едновременно като двуизмерен 

и триизмерен, ражда редица аналогии с тези изкуства. Това, което е в същността на 

илюзията и осигурява психологическия акт на аналогия в зрителя е движението и 

усещането за материалност, както и приемливият според Арнхайм, „еквивалент на 

триизмерност”. Тези характерни за действителността качества изглежда са напълно 

достатъчни, за да припознаем като реален света, който всеки филм по различен и 

своеобразен начин създава. “Филмовото изображение не въздейства нито само като 

обемно, нито само като плоско, а като смесица от двете /..../ Киното, “живото 

изображение” изобразява пространства, но го прави не като театъра с помощта на 

реално пространство, а като фотографията – използвайки плоска повърхност. И 

въпреки това всеки кинозрител възприема света от екрана като правдоподобен, 

което е свързано с явлението “частична илюзия”. Това отклонение от реалността 

зрителят приема a priоri и “настройва” възприятията си към условността на 

филмовия свят. Той възприема света от екрана като правдоподобен, независимо каква 

част от него вижда. Това се дължи на факта, че всъщност и в реалността никога не 

възприемаме всичко до последната подробност. Селектираме образите от 

действителността и се задоволяваме с долавяне на най-същественото. То съдържа за 

нас всичко, което си заслужава да се знае, така че, когато видим възпроизведено 



 

същественото, ние се чувстваме удовлетворени и субективно получаваме пълно 

впечатление, което понякога е по-силно дори от реалното, защото е изкуствено 

концентрирано с художествени средства.”
iii
 Тези изводи на Арнхайм са в основата на  

гещалт психологията,
2
 появила се в началото на 20-ти век и разглеждаща принципите 

на човешките възприятия. Според тях човек притежава способността да групира 

детайлите в един цял завършен образ, да отделя образите един от друг и от фона, който 

ги заобикаля. Възприемането на цялото доминира над възприятието на частите; на 

зрителя не е необходимо да се показва всичко, а само най-важната част; останалото той 

може да го построи сам. Тези специфики на визуалното възприятие имат своите 

влияния върху модерното изкуство на 20-ти век и върху развитието на изразните 

средства на киноизкуството и неговата теория. 

Механичното възпроизвеждане на реалността не е същността на кинематографа, 

то е основен негов материал, обусловен от технологичната му природа, каквото е 

словото за литературата, боите за живописта, звуковете в музиката и т.н. Усещането за 

„реалност” в този смисъл е, както вече изяснихме, перцептивен акт. Преосмислянето на 

видимото чрез съзнателния избор и комбиниране на изразни средства правят от 

механичното фотографиране изкуство. Как визуалния образ се възприема: като 

реалистичен, натуралистичен или достоверен, е свързано с характера на 

изобразителните средства. Цитирайки У. Еко ще обобщим: „Филмовият код и 

кинематографичния са два различни кода; кинематографичният код кодира 

възможността да се възпроизвежда действителността посредством 

кинематографична апаратура, а филмовият код кодира една комуникация на нивото 

на определени правила на разказа. Безспорно филмовия код се опира на 

кинематографичния код, така както стилистично-реторичният код се опира на 

лингвистичния код.”
iv

  

Изкуството винаги е било възприемано през призмата на реалния свят. 

Живописта го отминава и се връща към него, преосмисляйки многократно в историята 

си мястото, което заема спрямо него. Киното, което „генетично” е свързано с реалното, 

не подминава лесно всички подобни въпроси. Цветът в неговата изразна система се 

оказва силно зависим от този контекст.   

Проблемът за цвета и неговите функции занимават кинотворците от различни 

поколения, стилове, жанрове и течения. Още с появата на първите оцветени филми 
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 Гещалт е психологически термин, от немски "gestalt" - образ, форма. 



 

въпросът дали изобщо е необходим на киното цвят е повод за широки и емоционални 

полемики.  Ако погледнем към теорията на киното, за да видим къде поставя ролята на 

цвета във филмовия дискурс, би следвало да потърсим причините за вялия интерес към 

цвета в дълго разисквания проблем за „възпроизвеждането на действителността”. 

Идеята, че колкото повече изображението се приближава до реалността, толкова по-

далеч стои от изкуството, изтласква встрани проблема за използването на цвета като 

изобразителен компонент. Роден като черно-бял, кинематографът не обсъжда 

отсъствието на цвят. Както вече казахме, всички дискусии, засягащи определянето му 

като изкуство се отнасят до „отразяването на действителността”. „Огледалната”, в този 

ред на мисли, природа на киното, е разбира се опровергана с развитието на съществени 

изразни средства като монтажа, едрия план, променящата се гледна точка и разбира се, 

ограниченото изобразително поле: екрана. Въпреки това, цветът, който играе ролята на 

естествен визуален ориентир и поради това създава директни аналогии между 

действителното видимо и екранното визуално, дълго време остава пренебрегнат от 

кинематографистите. В този смисъл проблемът с несъвършенствата на технологията 

някак не изглежда същностен и решаващ. “Изключително интересен е фактът, 

отбелязва Арнхайм, че липсата на реалните цветове, това значително, може да се 

каже, дори принципно отклонение от действителността, сякаш въобще не беше 

почувствано преди да започнат експериментите с цветното кино. Защото 

свеждането на всички цветови стойности до черно – бялото, при което не остават 

незасегнати дори степените на яркост от реалността - така например всяко червено 

“излиза” много тъмно, а всяко синьо - много светло /напоследък между впрочем се 

правят опити това да бъде компенсирано от т. нар. панхроматичен негативен 

материал
3
/, значително променя действителния образ на света.v

  

Вероятно на кинематографът са му били необходими десетилетия, за да натрупа 

необходимото самочувствие, за да извоюва правото да бъде наричан „изкуство”, за да 

допусне цвета в „свитата” от изобразителни компоненти. Това до някъде обяснява защо 

техническата възможност за цветно изображение, само идеята дори за присъствие на 

цвят, пораждат ярки дискусии в киносредите, които поставят директно и крайно 

въпроса: необходим ли е цветът на киното изобщо и какво е това, с което той 

допринася за въздействието на филма. При появата на цвета в киното цветните 
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 панхроматичен филм: черно –бял фотографски филм чувствителен към всички вълни от 

видимия светлинен спектър. 



 

изображения са наречени „шарени”, „циркаджийски”, „напълно излишни” дори 

„грозни”. „Черно-белите имат естетически предимства, от които грозният цвят е 

лишен. „Техниколорът” и неговите производни водят най-често до ужасни цапаници. 

/.../ правилно ли е цветът да се натрапва, каквато и да е драматичната тоналност на 

различните сцени от един филм?”
vi
 Това и подобно на него отношение към цвета като 

изобразително средство прилича много на разразилият се за кратко спор във Франция 

през двадесеттте година на 18-ти век когато възгледът на Пусен, че рисунъкът, който 

според него се съотнася към ума и затова е разбираем само за познавачи, е по-висш от 

цвета, който, според привържениците на Рубенс, апелирали към чувствата и затова е 

достъпен и се харесва на всички.
vii

 В защитата от страна на кинематографистите на 

чернобялото изображение се крие, в голяма степен, желанието за и идентичност и 

елитарност на киноизкуството. 

Има и друга причина за това филмовите творци в първите години от историята 

на кинематографа да стоят така упорито далеч от цветното изображение. И тя е много 

по-лесно обяснима и не предразполага към реторика както „възпроизвеждането на 

действителността”. Ако с дотук изложените аргументи, факти, разсъждения и изводи 

сме създали вече образа на природата и характера на цвета, които на свой ред оформят 

идеята за неговите функции, то причината, за която говорим би трябвало да се е 

появила по естествен начин. Създаването на всеки филм, както и на всяко друго 

произведение на изкуството, е акт на съзнателен и субективен избор и комбиниране на 

изразни средства. Цветът, който е част от системата компоненти, изграждащи 

визуалния образ на филма, също подлежи на голяма степен рационален избор. Появата 

на цвят в този смисъл, създава поредица от проблеми. Само дори формално присъстващ 

цветът трябва да бъде контролиран на твърде много нива: съотношения между обектите 

и средата, композиране в границите на фронталната равнина, композиране в дълбочина 

/в наслагването на плановете/. Изборът на цветна хармония означава да бъдат спазвани 

съответните параметри на цвета в костюмите, предметната среда, атмосферата: 

интериор, екстериор и т.н. Като добавим към всички тези елементи, за които 

благодарение на цвета трябва да се мисли, и драматургичната му обвързаност с героите 

и действието, появата на цвета във момент, когато филмовото изкуство все още търси и 

подрежда изразните си средства, никак не е добре дошло. Появата на цвета в 

кинематографа намира своето време. Осмислянето му като допълнителен компонент на 

визуалния разказ се нуждае от не малко усилия и до голяма степен: доверие. 



 

Ако погледнем внимателно обаче през призмата на езика на цвета два примера 

от края на 19-ти век, бихме могли да открием два типа отношение към цвета, които 

разграничават и две негови функции. През 1899 г. братя Люмиер снимат „Танцът на 

серпентината” /фиг.13/. Филмът е оцветен ръчно.
4
 През 1904 г. Мелиес снима 

„Невъзможното пътуване” /фиг.14/, който, както много от неговите филми, е също 

ръчно оцветен. Тези два филма, и по-скоро филмотворчеството на авторите им, се 

различават по няколко съществени фактори и бележат по един или друг начин двата 

пътя, по които филмовото изкуство се развива и до днес. Това е причината, поради 

която много теоретици на киното определят тази два концептуално различни подхода 

като „опозицията Люмиер-Мелиес”. От гледна точка на цвета, те по специфичен начин 

очертават два противоположни подходи към изображението. Филмът на братя Люмиер 

е „фотографска регистрация на натурната достоверност”, а филмът на Мелиес създава 

нова „достоверност” по изкуствен, синтетичен път.”
viii

 И до днес киноизкуството прави 

своите филми следвайки единия или другия път. Що се отнася до присъствието на 

цвета, в „Танцът на серпентината” цветът не е компонент, означаващ достоверността. 

Той следва движенията на танцьорката, нейния ритъм и пластика, чрез редуване на 

различни цветове, превръщайки напълно реалния танц и формата на костюма в 

абстракция. По този начин цветът действа като драматургичен елемент, въпреки,че 

случващото се на екрана е само едно непрестанно, повтарящо се движение. Извирайки 

сякаш от серпентината, цветът се превръща в еквивалент на чистата емоция. Във филма 

на Мелиес цветовете са декоративни и наподобяващи познатите от действителността. 

Разбира се, по-ярки и по-наситени, но формално използавани. „Танцът на 

серпентината” е изключително доказателство за това как цветът може да превърне едно 

„регистриране на докадровата действителност” от „копие” /представете си филма без 

цвят/ чрез „трансформиране на движещите се картинки в неин „модел”.
ix
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 Подобен танц, в изпълнение на Анабел Мур е заснет от Едисон през 1896г. и също е оцветен 

на ръка. 
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Във времето на черно-бялото кино има достатъчно опити за тониране или ръчно 

оцветяване на лентата. Те до голяма степен заемат пространството на експериментите и 

дълго време остават в периферията на „сериозния” кинематограф. Дори появата на 

двуслойната лента, благодарение на разработките на цветен процес в лабораториите  на 

Техниколор, позволяваща механично оцветяване в края на 20-те години на 20-ти век и 

трислойният Техниколор десет години по-късно
5
, не променят особено много 

отношението към цветното изображение. Първият Оскар за цветен филм е спечелен от 

„Отнесени от вихъра” през 1939 г. Това е и първата година, в която Американската 

Филмова Академия номинира филмите в две категории: чернобял и цветен филм. 

Тенденцията се запазва чак до 1966 година включително.  

В сравнение с процеса на развитие на всички останали компоненти на 

киноизображението процесът, еволюцията на цвета, която засяга приложението му е 

бавна и трудна. Преоткриването на неговите функции и развиването им от формално 

изобразителна до драматургична обогатява и в голяма степен променя начина, по който 

киноизкуството въздейства.  
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