
В чест на 2 смъртта 
па  генн  довият 
колектив  се 
включва  опи 
пиалистическото 
завоюване  на  i 
пехи.
На  таблото,  к 
пълненнето  на  i 
нпците  или  се  ' 
изработван  за  и 
срешат  именат;  от 
б р и г а д а т 
нова,  която  е  m 
стическото съре се 
проявяват  orj 
стпеници.  Др. 
изпълнява cr.oim Д. 
Ханкова и Л' вения 
отчел  качествена 
прод;
В  ленинските, 
сиазл.м работят  от 
ДИП  „Коош  крачки 
колектив* 
пълиеписто  нл 
Миналата голии,'!

ш
ДММИТРОВО  рите 
от  мпип  , 
отбелязват  "9-т 
смъртта  нл  ж*л! 
трудопи  успехи  те 
разгарят  с  по 
ческото сърепиог

ЛИ TOHORC Г.ЪГЛ!
На челно място лм 
брег*,  преизц  1  — 
18  януари  е  I  та 
.Георги Дими

Елин  кулак,  подстрекавай  от  жена,  ге 
опитва ла върши саботажи. Първият път 
успяпа  ла  з а п а л и 
к о о п е р а т и в н и т е  снопи 
поради  липсата  на  бдителност  у  пазача 
на стопанството.

път  се прпцелва  в председя-  т'>л1 
на ТКЗС, по съшият пазач, е* :;! е на своя 
и*ст и предотвратява убийството . . .

Но  чулно  е  т^ва  ТКЗС,  на  което  сп 
членове  зайчета,  к*терички,  таралеж, 
мечка и други горски жи- сотни. Кулакът е 
виеткт/г, а под- стргкатслката с лисицата.

. . . Новият рисуван български филм за 
деца .Горска република*  сс  изработва  п 
ателиетата  на  студията  за  паучмо-
популярнн  и мулти-  пликагшопни  филми 
при  Комитета  за  кинематографии. 
Сценарият е написан от Г.орян Кичен, а 
режисьор  на  филма  е  художникът 
Димитър  Толоров-Жарапа,  който  тема 
участие и в рисуваното на картините.

Техпиклта  на  изработване  на  ри-
сувалия  филм се отличава  от  техниката 
ил  лругнге  филмн.  .  .  1 1 "пГ,-  ходимо  е, 
слеч като п1 уточнят обрачите на главите 
ге;-он п ;ipyi  ите ле^ствуваши липи, /п <>' 
ir;inj-  v'.:i  рл-калроика  на  <!"'л\;а 
(оирглелипс
11П ОТЛСЛИИТС СЦе1!И-КЛрТ!!Н!!|. <.
(  loiM  хуложинннте-ньчлоц.тш  правят 
рисунки за всеки кал *•{>, а хуложшг* тпе-
мултипликпторм • - ме;клннпнте рисунки. 
Hafl-нзиред рисунката се прави с молив, а 
слсл  топя  се  огко-  1 шрва  с  туш  на 
ц<\и’л«»шип  пл;;т  Откопирваието  трябва 
дл стане мно-  •  го  точио  зашито и плИ-
малката

дожник,  който  гопьлна  с  предгарн-  телно 
означени  тонове  очертаната  фигура. 
Нанасянето на боята трябва да стана съшо 
много внимателно,  да няма петна,  защото 
те проблясват на екрана.

има 

рисунките. А ■
I ;'Г>.г if ‘I ча 1н<»f о :

вят К pnevn
но ло рисунки, в зависимост от бавността на 
пгнженнето.
! 1о филмът трябва да се озвучи с музнка н 
romp,  конто  се  заснимат,  греди  оше  ла 
започне  рисуването.  Г.спко  движение  на 

героя  трябва  ла  отговаря  на  ритъма  па 
лули:,-ата.  Репликите  за  героите  се 
заснемат, произнесени пт артисти. Прави се 
фонограма,  па  която  се  отбелязват 
различни  думи,  срички  и  броят  на 
квадратите, п конто се поместват. В съпшя 
бро(1  квадрати  трябва  да  има  и  съшият 
броп рисунки.
За  изработването  на  рисувания  филм  е 
необходима  близо  елиа  година,  макар  и 
прожектирането му да трае само 15 минути.
Колективът, който работи по създаването на 
филма .Горска република*, се състои засега 
от 15 ху- дожиитш-мултииликаторн, контуро- 
вачи,  попълвачн.  И  стаите,  в  конто  те 
работят,сл  поставени  специални  маси  за 
рисуване и копиране и лъргепи рафтове, ш 
р.чу ко.цто съхнат рисунките. По ("i  ечите са 
окачени це.ту- лоидтг пл,-н:и, нарисувани or 
съвет-
Те

филм  .  Горгка  рену- 
yci'"4 на нашата ки-

OTIO неотклонно вьр-
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ПО ПЪТЯ НА СЪВЕТСКОТО КИНОИЗКУСТВО

Художничката Елза Панова оцветява очертаната фигурка нърху целулопдната плака

Екранът  светва  и  на  бялото  платно, 

гостепеипо  се  разкрива  историята  па  елно 

трудово-кооперативно  земеделско 

стопанство.

'КИ 
ХУДОЖПНМ'

напрг
грлчк;
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грешка,  като  изместване  на  линия,  дава 

трептение  при  прожектирането.  ('лед  тона 

цел глътната плака се дава на друг ху
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