
                                                  СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. Владислав Будинов 

член на научното жури по конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в научната специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ 

( екранен дизайн и костюмография), обявен от НАТФИЗ „Кр. Сарафов”в 

Държавен вестник бр. 57 / 22.07.2016 

 

   В своя труд „Отвъд каноничното или достоверността на костюма в 

историческия филм” Елена  Тренчева анализира избрани примери от 

филмовата класика  и научно доказва , че екранният костюм не  е просто 

едно лекомислено усилие в екранната образност , а дизайнерски 

художествен факт  с многопластова  знаковост, допринасящ  не само за 

изграждането на пластичната плътност на персонажите, но  и дефинира 

драматургически техните характери, очертава историческото време на 

събитийността като предлага илюзорна реалност съчетаваща  

историческата достоверност с естетиката на съвремието. Образно-

смисловата комуникация  произведение–зрител, осъществена чрез 

костюма  налага значения тясно свързани с естетиката, социалната, 

политическа и културна специфика на времето,в което е създаден филма. 

Тренчева ясно формулира целта на своя труд -да се установи една 

методологическа стратегия за изследване и анализ в костюмографията, да 

се изучат и теоретизират възможностите за целенасочено манипулиране 

на комбинацията от визуални елементи на филмовия костюм и 

традиционните  значения, които  изграждат костюма простиращи се отвъд 

символиката на даден екранен текст. Стойностен от научна гледна точка е  

подходът на Тренчева към начина на анализ на изследваната материя. Тя 

смело се позовава на идеи , концепции и теоретични разработки  

предложени в зората на киното от руските формалисти и неоформалисти , 

като Школовски и Томашевски. Авторката  анализира дефинираните от 

Борис Томашевски изследователски методи в литературата и прави 

аналогия между сюжетните конструкции на текстовата и екранната форма.  

Интердисциплинарния подход и позволява да ползва и прецизно да 



разшири рамката на изследване като приложи  т.нар. композиционна 

,реалистична и артистична мотивация. 

Авторката композира текста в три основни глави плюс въведение, 

заключение , библиография и филмография. Главите са разделени на под 

глави с отделна тематична насоченост, което допринася за структурната 

яснота на труда.   

Анализът обхваща три филмови модула съдържащи екранизации с 

различни костюмографски подходи. Произведенията са подбрани така, че 

авторката  в максимална степен да разшири и разгърне изследването  и да 

изведе и защити тезите си. 

 В първа глава Тренчева прави задълбочен костюмографски анализ на 

няколко емблематични филмови превъплъщения на историческата 

личност  Жана Дарк .Чрез сравнителен подход тя проследява различните 

нива на достоверност в екранния костюм на  Орлеанската дева. Екранния 

образ е разгледан в контекста на времето на създаване на филмовото 

произведение и неговата художествена стилистика. Авторката извежда 

заключението , че извън филмовия текст костюмът не е точно копие на 

своя исторически прототип. Върху точността на екранния исторически 

костюм оказват влияние няколко фактора съпътстващи неговото екранно 

присъствие, като политическия климат, културните кодове, жанрови 

конвенции, костюмографски концепции, актьорския чар. 

Във втора глава изследвания материал е костюмът в ранното финландско 

кино /1919-1931/. След сериозно проучване на богатия 

писмен,фотографски и филмов материал съхранен в Националния 

аудиовизуален институт в Хелзинки авторката прави извода,че 

„Финландското кино е обект на задълбочен академичен интерес, но 

филмовия костюм в него остава в страни от научния  дискурс“. От научна 

гледна точка този факт неминуемо повишава приносните достойнства на 

настоящия труд . Формулирането  на специфичните особености на 

костюмографската практика е развито в методологическата рамка  

представена  във въведението. Чрез трите нива на анализ - композиционна 

, реалистична  и артистична мотивация авторката по научен път извежда 

своите заключения ,че стремежът към достоверност при костюма в 



ранното финландско кино влияе върху изграждането на националната 

идентичност на финландците и обозначава прехода им към урбанизация и 

модернизация. 

В трета глава от труда Тренчева предлага нов ъгъл за научна интерпретация 

на значенията на филмовия костюм. Прави се анализ на косюмографските 

решения на номинираната за Оскар Теодора Ван Ранкъл във филма на 

Артър Пен „Бони и Клайд”. Този подход ,както авторката сама заявява,  

затваря рамката около проблема за различните степени на условност в 

пресъздаването на историческото минало чрез костюма. За целта Тренчева 

дефинира функцията на дрехата като облекло, като костюм и като моден 

аксесоар. За да защити по-пълно тезата си  Тренчева включва и проучва  

степента на влияние на филмовата образност върху модата през 60-те 

години на 20 век и прави своите научни заключения, че костюмът е   част от 

визуалния стил на филма и подсилва външния израз на вътрешния свят на 

персонажите. Историческата  достоверност  се постига не чрез копиране на 

реалния образен прототип, а чрез пресъздаване  духа на времето 

въплътило в себе си възгледите и ценностите на филмовите образи, техния 

начин на живот. 

В заключение, бих искал да кажа, че трудът е принос в теоретико-

практическите пространства на костюмографията и екранния дизайн. 

Проницателността и методологичното новаторство на авторката обогатява 

научния подход към проблема и  допринася за разширяване на 

критическия дискурс върху екранния костюм като същностна част  и 

градивен елемент  от кинематографичната тъкан. И ако така предложения 

текст бъде подкрепен с необходимия фотографски материал той би 

заинтригувал интереса не само на професионалисти и студенти 

кинематографисти, но и на обикновения кинолюбител. 

Въз основа на гореизложеното и на базата на представените от кандидата 

Елена Тренчева материали по настоящия конкурс , давам  положително 

становище   и  убедено препоръчвам на научното  жури единодушно да 

присъди академичната  длъжност  „доцент ”. 

Гласувам с ДА.      Доц.Владислав Будинов 


