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СТАНОВИЩЕ 

 

за предложените от гл. ас. д-р Елена Димитрова Тренчева материали 

във връзка с участието й в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в направление 8.4. „Театрално и филмово 

изкуство“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 

 

 

Преди време се запознах с книгата на Елена Тренчева „От 

Метрополис до Матрицата“, написана върху успешно защитената й 

докторската дисертация „Семиотика на костюма в научно-фантастичния 

филм“. Още тогава ми направи впечатление нейното умение да насочва 

вниманието си към слабо проучвани компоненти на киното и да намира 

нестандартна форма за изследването им. Мисля, че същия оригинален 

изследователски подход тя демонстрира и в основния труд, с който 

участва в настоящия конкурс – монографията „Отвъд каноничното или 

достоверността на костюма в историческия филм“.  

Трите части на тази монография са всъщност три обобщени подхода 

към значението на историческия костюм в киното. Бих определил тези 

подходи като жанров реализъм, функционален реализъм и емоционален 

реализъм.  

Жанровият реализъм е разгледан чрез прецизна ретроспектива на 

образа на Жана Д’Арк в киното – от Теодор Драйер до Люк Бесон. 

Изборът на екранната Жана Д’Арк не е случаен – сам по себе си този 

образ носи особено предизвикателство. Той е пример за костюмна 

амбивалентност – на екрана действа жена, облечена в мъжки дрехи. 
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В тази първа изследователска част е направен интересен 

сравнителен анализ на различните костюмографски интерпретации на 

Орлеанската дева, в зависимост от авторските цели при отразяването на 

историческата действителност. Въз основа на този анализ са дефинирани 

понятията „еднаквост“ и „новост“, както и състоянието на опозиция, в 

което те съществуват в киното. 

Функционалният реализъм е проучен и анализиран с помощта на 

поредица от неизвестни за нас финландски филми от периода на нямото 

кино. Тук тезите на Елена Тренчева са пространно и убедително доказани 

с множество примери.  

Ще си позволя едно уточнение. Разглежданите в тази глава филми са 

исторически само от днешна гледна точка. Във времето, в което са 

създавани – първата третина на ХХ век – всички те са били напълно 

съвременни, защото са отразявали реалния живот във Финландия по онова 

време.  

Елена Тренчева е проследила как се променя етнографския костюм 

на този северен етнос, в зависимост от неговото социално и политическо 

положение, и е извела заключението, че използването на еднотипни 

костюми в разглежданите филми спомага за визуалното унифициране, а от 

там и за обединяването на финландската нация. 

Известно неудовлетворение, или по-скоро съжаление, поражда 

обстоятелството, че въпреки добре анотираните сюжети и точно 

определения исторически контекст на цитираните филми, ние няма как да 

се запознаем и като зрители с тях. Финландското кино е твърде далечно и 

твърде непопулярно в България. 

На емоционалният реализъм е посветена третата част на 

монографията. Неговите особености са разкрити чрез анализ на костюмите 
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в „Бони и Клайд“ на Артър Пен, представени като визуален пунктир в 

еволюцията на двата основни персонажа. Костюмните решения са 

пластични проекции на вътрешното желание на Бони Паркър и Клайд 

Бароу за промяна в досегашния им живот; като копнеж по някакво ново 

битие – бляскаво и богато, изпълнено с непознати страсти и приключения 

– неща, които двамата познават единствено от света на киното. С други 

думи, в този филм авторката открива обратна инвенция – тук илюзията, 

наречена кино, захранва реалността, наречена живот. 

Именно в тази част от изследването окончателно се оформя идеята, 

че освен върху символиката и идеите, костюмът в историческия филм 

може да влияе и върху посланието на филмовото произведение.  

Във всички части на своята монография Елена Тренчева е обяснила 

подробно замисъла си, разкрила е семиотичните значения на всеки 

разглеждан филм, мотивацията при костюмографското му решение, а 

също така и подтекста на съдържащите се в сюжета символи. При това – 

напълно убедително. Очертаните три периметъра на изследването ясно 

демонстрират трите основни костюмографски подхода в претворяването 

на историческото минало в киното и в създаването на достоверност чрез 

средствата на костюма. 

Добре е интерпретирана връзката между костюма на конкретния 

персонаж и изпълнителя на ролята му.  

Доказана е основната теза, че достоверността на костюма е неделима 

част от общата филмова илюзия. Във връзка с това е изтъкнато, че 

значението и смисъла, носени от екранната одежда, са в пряка зависимост 

от културната, социално-политическата и икономическата среда, в която 

се ражда даденото филмово произведение. Отделено е място и за една 

възможна деформация. Авторката разкрива как естетическите открития на 

костюмографията бързо се превръщат във филмови стереотипи. От своя 
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страна пък, многократно използвани, тези стереотипи лесно стават 

клишета с претенция за историческа достоверност.  

Трудът респектира с демонстрираната от Елена Тренчева ерудиция и 

с тънкото познаване на изследователското поле. Монографията има 

интердисциплинарен характер, изградена е върху плетеница от идеи, всяка 

една от които е ясно и релефно очертана в своята изследователска област – 

върху страниците си дават среща откровено исторически проучвания, 

драматургични анализи на филми,  на различни антропологични и 

културологични теории и концепции. Човек чете написаното и го 

асимилира повече емоционално, отколкото рационално. Това са мен е 

особено ценно постижение.  

Във връзка с казаното до тук смятам, че предложената монография 

„Отвъд каноничното“ и съпътстващият я доказателствен материал 

защитават кандидатурата на гл. ас. д-р Елена Димитрова Тренчева за 

заемане на академична длъжност „доцент”.  

Ще гласувам ДА. 

 

                                                                                 проф. д-р Дочо Боджаков 

 

 

 


