
СТАНОВИЩЕ 
 

от 
проф. д-р Станислав Семерджиев 

за хабилитационния труд на гл.ас. д-р Елена Тренчева  
„Отвъд каноничното или достоверността на костюма в историческия филм”,  

предложен за конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по  
„Екранен дизайн и костюмография”, обявен в Държавен вестнк брой 57 от 22. 07. 2016 г. 

 
Елена Тренчева завършва специалност „Мода“ през 2001 година, но веднага след това се 

ориентира към сферата на костюмографията и екранния дизайн. От 2002 година е гост-преподавател 
по костюмография в НАТФИЗ. През 2008 година безусловно защити докторската си дисертация на 
тема „Семиотика на костюма в научнофантастичния филм“, която впечатли членовете на 
Специализирания научен съвет и рецензентите с високата научност на изследването, преплитането 
на задълбочени познания от различни сфери на науката и анализирания обширен материал. През 
същата година започна да преподава „Костюмография и Екранен дизайн“ към катедра „Филмова и 
телевизионна режисура и анимация“ в НАТФИЗ като щатен главен асистент. От март 2013 година 
Елена Тренчева работи повече от две години като научен сътрудник (post-doctoral researcher) по 
„Костюмография за театър и кино“, в департамента по „Кино, телевизия и сценография“ в 
Университета Аалто, Финландия, където провежда редица изследвания, представени с доклади на 
научни форуми или публикации в специализирани научни журнали и сборници, и води различни 
лекционни и практически курсове, свързани или с костюмография, или с изследователски практики. 
Основното изследване, което тя провежда във Финландия, „Репрезентации на финландската 
идентичност в ранното финландско кино“ е намерило място и в книгата „Отвъд каноничното“ като 
обширна глава, посветена на достоверността на костюма в ранното финландско кино. 

Качествата заложени в нейната докторска дисертация още по-категорично са 
демонстрирани в предложения научен труд „Отвъд каноничното или достоверността на костюма в 
историческия филм“, чийто предмет са функциите на костюма в процеса на изграждане на 
достоверност в историческия филм. Темата на научното изследване е естествено продължение на 
интереса на д-р Тренчева към екранния костюм като знакова система. В него тя предлага една 
разширена рамка за анализ на знаковите функции на екранната одежда, чрез удачното заемане и 
интерпретиране на концепцията за остранението, създадена от Шкловски, както и адаптирането на 
идеите на Томашевски за реабилитацията за присъствието на дадено средство, което той нарича 
мотивация. Така създадената рамка, позволява на авторката да изследва различни страни на 
функциите на костюма от избраните примери на историческия филм, като обвързва анализа с 
драматургията или композицията на произведението, с реалността, в която е създаден филма, и с 
артистичните характеристики на индивидуалната интерпретация на материала. 

Като цяло изследването се отличава с висока научност в третирането на темата, с 
изключителна компетентност в боравенето с използваната литература, с качеството на направените 
анализи и изводи, удачен избор на примери, както и със своята интердисциплинарност, 
представени с увлекателен и достъпен за по-широка публика език. Книгата съдържа всички 
необходими компоненти на научен труд с ясни приноси, не само към киноизследванията в 
България, но и в световен мащаб. Свидетелство за това е фактът, че две от главите на книгата са 
публикувани в англоезични академични сборници. Във въведението ясно са очертани 
необходимостта за осъществането на изследването, неговата основна цел и задачи. Нещо повече, 
Елена Тренчева прави преглед на специализираната литература, посветена на кинокостюма и 



очертава несъстоятелността на използваните лингвистични подходи в анализа, като оспорва и 
отхвърля някои от популярните тези, а с други се съгласява и ги допълва. 

Изследването категорично постига основната си цел „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 анализ на избрани примери от историческия игрален 
филм“. Чрез анализа на трите основни примера – образът на Жана д‘Арк, ранното финландско кино 
и Бони и Клайд - ясно са реализирани и задачите на изследването в очертаването на различните 
костюмографски подходи в изграждането на достоверност чрез историческата дреха. Текстът 
надхвърля обикновеното изброяване на различните начини за пресъздаване на историческо 
минало чрез костюма и прозаичното регистриране на различната степен на достоверност. В първа 
глава е разгледан образът на Жана д‘Арк с цел изясняване на начина, по който предложената във 
въведението рамка за анализ функционира. Във втора глава е разгледан проблем, свързан с 
целенасоченото прецизно претворяване на историческата дреха във филмите от ранното 
финландско кино с цел пропаганда и възпитаване на национален дух. В трета глава е изследван 
пример, който ни представя друга крайност от процеса на пресъздаване на историческа дреха, а 
именно пренебрегването на историческата достоверност в „Бони и Клайд“ на Артър Пен. 
Изследването е пропито от анализи, свързани с разбирането на причините, поради които костюмът 
се налага да не е достоверен чрез разглеждането на по-широки и значими културноисторически 
процеси и обвързването им с преднамераната манипулация на чисто визуалните елементи, от които 
е изграден екранния костюм.  

В допълнение, мога да заявя, че д-р Елена Тренчева е ценен кадър, който активно участва в 
академичния живот на НАТФИЗ. Тя е автор на различни програми по дисциплини, свързани с 
преподаването на екранен дизайн и костюмография, при това не само за студентите от специалност 
„Сценичен и екранен дизайн“, а за специфичните за киното професии на режисьора, оператора, 
монтажиста или аниматора. Освен това през годините тя е член на различни консултативни съвети 
към ректора и не на последно място е активен практик. Тя работи като костюмограф и художник-
постановчик в различни филмови продукции, телевизионни и уеб сериали. 

Убеден съм, че д-р Елена Тренчева напълно заслужава да заеме академичната длъжност ДОЦЕНТ 

по „Екранен дизайн и костюмография“ и вярвам, че нейното присъствие в НАТФИЗ тепърва ще ни 

изненадва с успехи и открития. Призовавам уважаемото научно жури да гласува в нейна полза. Аз 

гласувам „ДА“. 

 

проф. д-р Станислав Семерджиев 

03.12.2016, София    

 


