
РЕЗЮМЕ 

 

От гл.ас. д-р Елена Тренчева, 

преподавател в катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация, НАТФИЗ, 

за книгата „ Отвъд каноничното или достоверността на костюма в историческия филм”, 

предложена за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по 

„Екранен дизайн и костюмография”, обявен в Държавен вестнк брой 57 от 22. 07. 2016 г. 

  

Основният стремеж на научния труд „Отвъд каноничното или достоверността на 

костюма в историческия филм“ е да допринесе за разрастването на критическия дискурс 

върху костюма, като се опита да предложи методи за изследване на специфични аспекти 

на костюма в киното чрез анализа на избрани примери от историческия игрален филм и 

разглеждането на въпроси, свързани с изграждането на достоверност чрез костюма. 

Изследването е интердисциплинарно по своя характер като обединява 

историографско проучване на определени исторически периоди и техните социални, 

икономически, политически и естетически характеристики; изучаване на костюма като 

материално доказателство (материално-културен подход); изследване на архиви и 

писмени и визуални факти; драматургичен анализ на филмовите произведения, както и 

различни теоретични постановки, целящи да осмислят и теоретизират костюма в киното и 

креативния процес, в който костюмографът избира един или друг мотив за вярното на 

драматургията изграждане на образа. 

От една страна избраният жанр, а от друга историческото минало създават 

фундамент за осъществяването на сравнителен анализ, чрез който можем да открием 

несъответствията между фактите и техния претворен на екрана образ. Костюмът, 

разгледан в подобен контекст, осигурява материал за изследване, водещо до намирането 

на отговор на въпроси не толкова дали и доколко един костюм е точно копие на своя 

исторически прототип, а по-скоро до разбирането на причините, поради които не е. 

Основната цел на изследването е да установи една методологическа стратегия за 

изследване и анализ на костюмографията, за да проучи създаването, производството и 



функциите на костюма в киното. Изграждането на методологическа основа с 

разнообразни възможности, простиращи се от историческото изучаване на костюма като 

артефакт до изследването на креативния и знаков процес ще допринесе за разширяването 

на знанията в областта на костюмографията. Освен това, този изследователски проект има 

за цел да изучи и теоретизира възможностите за целенасочено манипулиране на 

комбинацията от визуални елементи, изграждащи костюма, които придобиват означаваща 

функция, простираща се отвъд обикновения символичен потенциал на елементите в 

даден контекст. Изследването търси да намери решение на дългото търсене за рамкиране 

на начина, по който кинокостюмът действа като означаваща система, интерпретирана от 

зрителя. Целта тук е да се предложи рамка, която създава различни перспективи не само 

за разчитане и изследване на динамичните функции на костюма, но и за извеждането на 

едно по-схематично разбиране на начините, по които зрителят си изгражда логичен разказ 

като следва визуалните знаци, породени от активното взаимодействие между екранната 

одежда, актьорското тяло, мизансцена и драматургията. 

Като начална стъпка изследването проследява теоретичните постановки, хвърлящи 

до известна степен светлина върху процеса на означаване в костюма и анализира тяхната 

несъстоятелност. Костюмът в киното може да бъде проучван в множество перспективи, 

като във всеки отделен случай, на преден план ще изскочи различен аналитичен интерес, 

а различните аспекти на данните ще придобият по-голяма или по-малка значимост в 

контекста на даденото изследване. От една страна можем да изследваме артистичните 

средства, използвани от творците в киното, които неминуемо прекрояват и манипулират 

действителността, която възпроизвеждат. От друга страна можем да анализираме 

значението на визуалните знаци и символи в зависимост от взаимодействието между 

изображението и публиката, или да го съотнесем към серия от културни, артистични и 

кинематографични кодове: културен опит или традиции, кодове, споделени с други 

изкуства като езика на тялото. От трета страна, значенията биха могли да се анализират 

или синтагматично, т.е. в отношението между изображението и други съседни нему 

изображения, в последователността на кадрите в монтажната верига; или 

парадигматично, т.е. при идентификацията на дадено изображение с други алтернативни 



репрезентации. И това е само малка част от възможностите за анализ, които предлага 

костюмът в киното. 

Поради това настоящият труд е опит да се намери подходяща методология, която 

да осигури възможността за изследване на костюмите не само по отношение на филмовия 

текст, но и на по-широкия контекст, в който те са създадени, защото значенията и 

смисълът носени от екранната одежда са в пряка зависимост от културата, както и от 

социалната, политическата и икономическата среда, в която се появява филмовото 

произведение. Това ще помогне в очертаването на перспективите, в които значенията са 

комуникирани от филма и ще разкрие начина, по който филмът е разбиран от публиката. 

Зрителските импулси за конструиране на смислена (логична) история, чрез различни 

процедури, идентифицирани от Томашевски като композиционна, реалистична и 

артистична, очертават разширена рамка, в която кинематографичният костюм действа 

като знакова система. 

Различните мотивации – композиционна, реалистична и артистична – осигуряват 

възможност за разгръщане на изследването на костюма в различни перспективи, свързани 

с процеса на означаване и търсенето на значимостта му не само във връзка с филмовата 

драматургия и сюжетната композиция. Те орварят врати към анализирането на процеса на 

изграждането на конвенции, които неминуемо маскират историческата достоверност в 

една или друга степен; към изследване на начините, по които можем да разберем 

репрезентацията на филмовите личности; към надникването в личния свят на 

костюмографа и мотивациите му при избора на определени елементи от системата на 

облеклото; в контекста на реалността, на живата действителност и фактите от 

историческото минало, които участват като означаващи в сложната композиция от 

знчения, разкрити или прикрити от костюма на екрана. 

Настоящата разработка разгръща анализа си върху три примера от света на 

историческия филм, които ясно очертават различни костюмографски подходи и тенденции 

в условното изграждане на достоверност на екрана. Освен това, избраните примери 

демонстрират различната степен на достоверност към историческото минало, като някои 

от тях категорично пренебрегват установените норми и културно обусловените кодове в 



трактовката и начина на изобразяване на историческата персона и историческото време, 

за да станат носители на допълнителен смисъл, който се простира отвъд стереотипа, отвъд 

каноничното. 

Първа глава разглежда образа на Жана д‘Арк, чиято история е пресъздадена на 

екрана в повече от четиресет филма и въпреки това нейният външен вид е различен във 

всеки един от тях. Основната задача на тази част е да изясни и онагледи функционирането 

на предложената рамка, чрез изследването на някои от емблематичните превъплъщения 

на Жана д‘Арк. Освен това сравнителният анализ на избраните филми и проследяването 

на различните нива на достоверност в костюма, водят до заключенито, че точността на 

екранния исторически костюм е замъглена от жанровите конвенции, мотивациите на 

зрителя за създаване на логична история, субективните решения на костюмографа и 

привлекателността на филмовите звезди.  

Втора глава представя друга страна на проблема за достоверността, а именно 

прецизното пресъздаване на историческата дреха на екрана. Тук са разгледани костюмите 

от ранното финландско кино (1920-1931), в които крайната достоверност към 

историческото минало е използвана като средство за пропаганда и за възпитаване на 

националистичен дух. В тях филмовият костюм разпространява идеализирани образи на 

националното, създадени чрез употребата на етнографски елементи, които дословно 

съответстват на представите за достоверност към историческото минало и води до 

установяването на конвенции в изобразяването на финландската идентичност. От друга 

страна чрез усвояването на модерни, градски детайли, костюмът губи достоверността си, 

за да обозначи прехода на финландската нация към урбанизация и модернизация. 

Трета глава анализира пресъздаването на историята на Бони и Клайд в 

едноименния филм на Артър Пен (1967) и целенасоченото пренебрегване на 

историческата достоверност с цел от една страна да установяви по-голяма връзка с 

публиката, а от друга да изведе във външен план чрез костюма емоционалните 

характеристики на персонажите.  

Направените анализи илюстрират различни аспекти, свързани с функциите на 

костюма и изследват преднамерения мотивиран избор на детайли, исторически факти или 



стереотипи от страна на творческия екип в изграждането на образите на действащите лица 

и развитието на повествованието. Разглеждането на костюма отвъд филмовия текст 

очертава причините, поради които даден костюм не е точно копие на своя исторически 

прототип, или поради които костюмът се налага да бъде точна реплика. 

В осъществения анализ се оказа, че екранният костюм има разнообразни функции. 

Той очертава характера на персонажите, подпомага развитието на действието, понижава 

разликата между измислица и действителност и изгражда правдоподобие, условно в една 

или друга степен. Костюмът допринася за очертаването на историческото минало, като 

активно участва в създаването на илюзорната реалност и заличава пропастта между 

крайната историческа достоверност и естетиката на съвременната действителност. 

Комуникираните от костюма значения не могат да се разглеждат откъснати от естетиката, 

предположенията и теоретичните дискусии на епохата от създаването на филма или да се 

анализират отделено от неговата социална, политическа и културна специфика. 

Дизайнът на костюми не е просто едно лекомислено усилие в света на киното. Той 

е процес на преднамерено мотивиране на избора на изобразителни средства, чрез които 

костюмът, вдъхвайки живот в хората, които се появяват на екрана, често се превръща в 

изкуство. Костюмът помага в разкриването на онези значения и идеи пред зрителя, които 

са преднамерено вплетени в стилистичното решение на екранната одежда от творческия 

екип при създаването на произведението. Целта на костюма не е сляпото претворяване на 

историческото минало и създаването на историческа достоверност, а подчинение на 

драматургията. Тази цел неминуемо води до пренебрегване на установените норми, до 

преминаване отвъд каноничното. 


