Честит рожден ден, Чарли Чаплин!
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Защо говорим за това?

Колко спецефекти му трябват на един филм, за да бъде хубав? С каква техника трябва да бъде заснет?
В какъв супер-дупер киносалон трябва да се прожектира?
Слушай сега. Ще ти разкажа за един човек, който правел филми по време, когато дори ЗВУКЪТ бил
абсолютно нечуван спецефект. Просто хората не били измислили още как филмите да имат звук. Репликите
били мъъъъничко и излизали на екрана изписани с думички.
За да не е съвсем тихо, в кинозалата свирел истински пианист на истинско пиано. Разбира се, към филма
вървели и ноти с музиката - напечатани на хартия.
Освен това тези филми нямали и цвят. Това също бил още неизмислен спецефект. Били черно-бели.
Сигурно ще си кажеш: "Ооооох, горките хора! Че кой ще гледа такива филми днес?".
Оооо! Знаем, че няма да си кажеш подобно нещо! Защото знаеш, че истински добри филми могат да се
правят и с малко технически средства.
И че хората и до днес гледат с огромна наслада неми, черно-бели филми.
Особено ако са филмите на Чарли Чаплин.

Аз обичам тези филми, откакто майка ми ми ги показа. Трябва да съм била дете. Тя пък ги обича от времето,
когато нейният баща ѝ ги е показал. Тогава пък тя е била дете. Откога ги обича дядо ми... не мога да ти кажа.
Но ще ти разкажа за самия Чаплин.
Чарли Чаплин е роден в Лондон в голяма бедност. Родителите му били певци и актьори от мюзикхола тогавашна форма на развлечение, която включвала песни, танци, комедийни скечове, дори циркови номера.
Били разделени. Баща му... отсъствал. И пиел. Майка му едва се оправяла с парите. Била психично болна,
на два пъти момчето и брат му Сидни трябвало да влязат в приют.
После те също започнали да пеят и танцуват на сцената. Постепенно Чарли се специализирал в смешните
персонажи. Бил на 19 години, когато заминал за Америка на едно турне на английски мюзикхол. Там го
видели, харесали и поканили да играе във филми. Имало един проблем - изглеждал твърде млад. Затова
няколко месеца не му давали роли. За второто си появяване пред камера обаче Чаплин измислил костюма, с
който станал прочут - този на Скитника. Ти го знаеш, нали - торбести панталони, тясно сако, шапчица,
бастунче, мустачки..
И съвсем скоро Скитника придобил свой характер, станал истински образ, който заживял свой живот - дори
по-голям от този на филмите, в които играел. Отначало бил по-груб, но после станал нежен и романтичен.
Едновременно много смешен и много тъжен. Постепенно Скитника се прочул. Хората се тълпели да го

гледат. Чаплин станал истинско явление.
След време обаче осъзнал, че филмовите студии не са достатъчно справедливи в работата си с него. И
заедно с други известни актьори основали собствено студио.
Скоро Чаплин започнал да снима нов филм, "Хлапето". В него Скитника намира изоставено бебе и отначало
от немай-къде, започва да се грижи за него. После обаче двамата искрено се обикват и живеят щастливи
заедно, макар че им се налага да правят какво ли не, за да оцелеят. Например момчето да чупи прозорците,
а Скитника - уж случайно минавал оттам със стъкларски пособия - да ги поправя. После биват разделени и
страдат, докато... но няма да ти разказваме филма. Просто го гледай.
Това не е най-прочутата сцена от филма, но ми е много мила.

Сигурно ще ти хареса много да гледаш и "Треска за злато". Там се разказва за златотърсачи далеч на север,
в Аляска. Има много смешни части, но може би най-прочутите са, когато Скитника и един доста едър
златотърсач са затрупани в една хижа и от глад другият златотърсач започва да има халюцинации - Чарли му
се привижда като петел! Има и много смешна сцена, в която сваряват и изяждат една обувка.
Но може би ти е по-позната тази сцена от същия филм - танцът с хлебчетата?

Малко след това обаче се появили филмите със звук. Всички хукнали да правят такива!
Чаплин обаче наистина обичал да прави "неми" филми.
Самото ограничение ги правело по-изразителни - карало зрителите да гледат по-внимателно лицата,
мимиките, движенията, а тъкмо там била най-голямата му сила.
Затова следващият му филм пак бил без звук. И пак бил огромен успех. В него се разказва за любовта на
Скитника към една сляпа цветарка. Скитника се опитва да намери пари за операция, която да ѝ върне
зрението. Когато успява, тя, разбира се, не го познава - нали не го е виждала. Смята, че е спасена от някакъв
богаташ. Докато....

E, няма да ти разказваме всичко!
Отпразнувай рождения ден на Чарли Чаплин, като гледаш негов филм.
Има ги безплатно в YouTube.
Питай родителите си кой им е любимият и защо!
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