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Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Предмет на изследователската дейност на доктор Елена Тренчева е костюмът в киното. 

Представеният труд ,,Отвъд каноничното или достоверността на костюма в 

историческия филм“ съдържа въведение, три глави, в които се анализират различни 

прояви и роли на костюма в киноизображението, заключение, библиография и 

филмография. Изложението е написано на академичен език, с ярко образно 

повествование, но достъпно и за по-широка публика с изявени интереси в теорията на 

киното. Във въведението авторът аргументира изборът на темата и посочва научните 

подходи, които използва при своето проучване. Доктор Тренчева избира образа на 

Жана д ‘Арк като типичен и провокативен пример за създаване на костюм на 

исторически  персонаж. В анализа тя се базира на метода на композиционната, 

реалистична и артистична мотивация при методологията за материализитане на 

концепцията за визия на реален исторически персонаж. Базира се и на трудовете на 

Томашевски, когото често цитира. Жана д ‘Арк  е тема, която вълнува филмографите от 

различни поколения. Всеки автор чрез екранизацията на отделни моменти от живота на 

тази средновековна героиня повдига различни въпроси. Избраната естетика изисква и 

съответната трактовка на костюма. Доктор Тренчева използва образа на Жана д ‘Арк за 

да анализира и изложи различната методология на създаване на исторически костюм 

като принципи, които традиционно се използват при изграждане на цялостна 

костюмографска концепция. Тя аргументирано се обосновава със сравнителен  анализ 



на филми, вдъхновени от живота на този персонаж. Изборът дали да се използва 

традиционния подход за предаване на точен историцизъм или да се третира костюмът 

като визуализация на  характера на персонажа, каква е функцията му, кога той е 

пълноправно действащо лице е анализирано от автора чрез разглеждане на различните 

мотивации при изграждане на костюмографията в пряка връзка с драматургията и  

естетическите търсения на режисьора. Всички изводи са аргументирани с конкретни 

примери и подкрепени от цитати на Сара Гилиган, Стела Бруци, Барт, Базен, Джени 

Бевън, Ричард ла Мот, Филмите, които използва за анализ в подкрепа на своите изводи 

са на големи автори като Драйер / La passion de Jeanne d’Arc/, Флеминг/Joan of Arc/, 

Гастин /La mervelleuse vie de Jeanne d’Arc/, Бесон /The Messenger: The story of Joan of 

Arc/. 

Концепцията за изграждане на костюмография по исторически сюжет е изследвана 

задълбочено и аргументирано, с посочена методология и източници. 

Втората глава на дисертацията разглежда тема, която не е така популярна и в България 

не е много коментирана. Това прави приносът на изследването още по-голям. тежест. 

,,Достоверността на костюма в ранното финландско кино ( 1919 – 1931) като средство 

за националистическа пропаганда“ е предаден в контекста на уникалното развитие на 

обществото, икономиката, разслоението и икономическото развитие на Финландия и 

нейната кинематография през споменатия период. Не са пропуснати да се отбележат и  

историческите събития, които се отразяват на цялата култура. Фокусът на изследването 

е насочен към костюмът в ранното финландско кино, с неговата специфика. Посочена е 

особеността на националната идентичност претворена на екрана. При изследването е 

отчетена характерната връзка между уличната мода и нейното отражение в 

концепцията на костюмографията от посочения период. Създаването на костюми – 

кодове в съзнанието на новоосвободилото се общество се превръщат в ярък отпечатък 

на екрана. По този начин посланията за социалната принадлежност на героите стават 

четими. Авторът отбелязва появата едва ли не на шаблонни решения на костюмни 

силуети за различни социални и трудови групи. Кинокостюмът става средство за 

пресъздаване на финландската идентичност, културен образ, който не е повлиян от 

съседни естетики и чуждо владичество, както е отбелязано в DuBois/1998:200/,който 

авторът цитира. Доктор Тренчева отбелязва влиянието на театралния костюм с 

неговите традиции във Финландия като кинокостюмът отразява промяната на времето 

и екранните събития заедно с персонажната характеристика. Дрехата за екранен образ 

вече не е само прикритие на плътта, която издава човешкото несъвършенство като 

поведение . Тя става действащо лице. Посочени са и са анализирани филми, в които се 

отразява ролята на костюма като елемент на киноизображението. Предаване на 

историческата достоверност за авторите е от голямо значение. Цитирани са 

изследователи като проф. Петер фон Бах, Мишел Финамор, Нина Едуардс, Пам Куук, 

Хану Салми, Тармо Малмберг, Пиетери Кеепе, Рийта Ойтинен, и други. Филмите, 

които са посочени  и анализирани като красноречиви примери  за ранното финландско 

кино са  Haartman,Carl von ( Korkein Voitto - Върховна победа ), Haartman,Carl von( 

Kajastus – Мираж ),  Halme,Kaarle (Vieraalla maaperalia – На чужда земя  ),  Halme,Kaarle 



(Kesa - Лято ), Halme,Kaarle( Verettomat - Хладнокръвие), Hansen,Harry &Kivijarvi,Erkki 

( Murtovarkaus -Кражбата ). Доктор Тренчева отбелязва, че в началния период на 

финландското кино ролята на художник по костюмите изпълняват актьорите или 

режисьора. Въпреки това те изпълняват функции, мотивирани от драматургията като 

основната роля е екранът да се превърне в средство за националистическа пропаганда. 

Освобождаването на Финландия от Русия превръща киното като средство за 

възвръщане на националното самосъзнание.  В този контекст са посочени и 

анализирани филмите „Селските обущари“,, Кражбата“,, Булката на превозвача на 

дънери по вода“ ,, Ботнианите“ и други. Очертана е двойнствената роля на костюма в 

киноизображението. От една страна пресъздава националната, етнографски вярна 

дреха, от друга – отразява съвременноста и обозначава прехода към модернизма. 

В третата част на изложението доктор Тренчева разглежда историцизма на 

костюмографията, който бива нарушен с оглед за установяване на бърза връзка с 

публиката. ( ,, Тя е зоза, той – конте : историческата недостоверност в костюма като 

израз на копнеж в ,,Бони и Клайд“ на Артър Пен ). Този филм е един от примерите, 

когато костюмът излиза от екрана и завладява улицата, а по-късно и модните подиуми. 

В подкрепа на извода е цитирана Фей Данауей, която коментира публиката, дошла на 

премиерата на филма. Прочита на костюмите на Теодора ван Ранкел – костюмографът 

на филма, тълкува драматургията в превест на силата на любовната отдаденост, а не на 

израза на героите като обирждии. Авторът ни показва друго лице на костюма и 

неговото силно въздействие върху публиката и съвремието. Анализиран е един от 

механизмите за обратна връзка на филмовото повествование. 

Изводите от разглежданите теми са синтезирани в заключението на труда на доктор 

Тренчева. 
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Заключение: 

Кандидатът отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност “доцент”. 

Предлагам на Уважаемото жури да допусне доктор Елена Тренчева до избор на 

Академичния съвет за присъждане на степен Доцент на НАТФИЗ ,,Кръстьо Сарафов“. 

Убедено гласувам с “ДА”. 
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