
                                                     РЕЦЕНЗИЯ 

 

           От проф. д-р Чайка Петрушева – сценограф,  преподавател в 

специалност „Сценичен и екранен дизайн” към НАТФИЗ „Кр.Сарафов“  за 

книгата на Елена Тренчева „ 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. 

 

     Познавам интереса на Елена Тренчева към научното изследване на 

костюмографията и по-специално на кинокостюма още от нейната 

докторска дисертация „От Метрополис до Матрицата. Семиотика на 

костюма в научнофантастичния филм”, която тя защити успешно през 

януари 2008 година. Изследването, което тя представя  на нашето 

внимание сега, доказва, че този интерес е траен, че се развива  и 

задълбочава. Важна роля в този процес очевидно  играе  и  пребиваването 

на Елена Тренчева във Финландия 2013-2015г., където тя работи като 

научен сътрудник   (Post-doctoral Researcher in Costume Design for Theаtre 

and Film) в Университета Аалто. Естествено е,  престоят във Финландия  

да окаже влияние върху написването на тази книга – една не малка част от 

нея се базира на разглеждане на костюма в ранното финландско кино.Но 

значението на това пребиване не се изразява само в опознаването на една 

нова култура. През този период  д-р Елена Тренчева работи в 

изследователски проект под шапката на мащабното изследване 

„Методология на костюма“ субсидиран от Финландската академия на 

науките, прави публикации, участва в конференции с лични доклади, води 

Магистърски семинар, има лекции върху костюмографски практики от 

различни филмови жанрове. През тези наситени две години от нейната 

биография тя е натрупала значителен потенциал  и едно ново 

самочувствие, благодарение на което  влиза с още по-голяма смелост и 

увереност на територията на науката за изкуството, подхващайки една не 

проста тема каквато е темата  за достоверността на костюма в 

историческия филм.     

     Книгата на Елена Тренчева разглежда костюмографията в академичен 

план. Както казва и тя самата във въведението, нейна основна цел е да 

допринесе за „разрастване 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”. Независимо, че към темата е подходено теоретично, 

смятам, че Елена Тренчева е улучила един фундаментален въпрос на 

пратиката, а именно въпроса за степента и характера на достоверност, 

както и за   отговорността, която сценографът носи, пресъздавайки на 

екрана или на сцената своята версия  на  исторически факти или личности.  



Впрочем  към  достоверността  проявява чуствителност и зрителят, 

особено когато е компетентен в дадена област. Начина, по който бяха 

облечени  българите в руския филм „Вангелия“ е пример, как липсата на     

достатъчно достоверност в костюма допринася за усещането за неистина 

поднасяна от екрана.    

     Моята рецензия няма да се фокусира върху чисто научните достойнства, 

които изследването несъмнено притежава. Нещо, което други вероятно 

биха направили по-добре от мен. Очевидно е, че Елена Тренчева е добра 

ученичка на своя учител проф. Владимир Игнатовски, който беше научен 

ръководител на дисертацията й и е редактор на тази книга.  Оставайки 

респектирана от високо научния характер на изследването, неговото 

конструиране и език, богатството на използваната литература и проучен 

материал,  ще си позволя да отделя малко повече място на мислите, които 

то провокира в мен, в качеството ми сценограф и преподавател, който от 

години се занимава с проблемите на костюмографията в своята практика.  

     На първо място,   важно и неоспоримо качество на книгата  „Отвъд 

каноничното или достоверността на костюма в историческия филм” е, че е 

интересна за четене. Интереса се поддържа от изненадващите и 

разнообразни аспекти и ракурси, от които е погледнато  на костюмни 

решения във филми свързани със съществували личности, събития и 

епохи. Как на пръв поглед дискретно присъстващият костюм може да 

изиграе важна роля в трактовката на персонажа,  да отразява  промени в 

неговото  психофизическото състояние и развитието на сюжета, какво се 

случва, когато има недостиг или излишък на информацията, която достига 

до нас чрез дрехата, как кинокостюмът може да обслужва политически 

цели или да създава модни икони. Намирам за находка  подбраните 

примери от света на историческия филм, които Елена Тренчева използва за 

да илюстрира различни  подходи към създаване на достоверност на 

костюма обвързан с определена историческа епоха. И въпреки, че този 

труд е посветен  на костюма в историческия филм,  той  почти 

автоматично  провокира размисли  и сравнения с неговия  театрален 

събрат, по-специално този от класическата  пиеса.  Всеизвестно е, че 

театърът  и киното са близки роднини и точно затова брака между тях 

трябва да се избягва. Отношенията  дори са леко обтегнати – като пример 

мога да посоча употребата на епитета „театрално” като обидна дума в 

киното, макар че съвременният театър не остава длъжен: стремежът към 

„кино“ достоверност  в сценичната кутия, се  приема като архаика и на 

границите на добрия вкус. Ето защо на  художниците по костюмите, които 

обикновено  работят  и  в двете сфери (ще припомня, че повечето носители 

на „Оскар“ за костюмография  идват от театъра) им се налага  съзнателно 

да се оттласкват  преминавайки от територията на  театъра към 

територията на киното и обратно. Това е, защото театралният костюм 

„играе“открито, той „говори“  на висок глас, ако иска може да вика, дори 



да крещи. На него всичко му е разрешено, а смесването на стиловете или 

използването на  еклектични изразни средства  не само се поощрява, но е 

станало почти задължително в съвременния театър.  Докато кинокостюмът   

не разполага с  безгранична свобода. Той се движи по тънкия лед на 

правдоподобността,  каквото и да означава тя. Една погрешна стъпка, дори  

леко повишеният тон, с който  „говори“, може да разруши това внушение. 

Както се казва  на 32 стр. кинокостюмът е „система, регулирана от сложни 

влияния, свързани с представите за реализъм“.   

     И все пак, независимо, че съвременният театрален костюм се е 

отдалечил невероятно  много  (това не винаги е било така) от 

кинокостюма, който се движи в границите на реализма,  остава  една 

подобна на  пъпна връв връзка, която продължава да ги свързва. Има нещо, 

което прави кино костюмографията също да бъде артистична дейност, за 

извършването на която се канят художници, а не е  някаква механична и 

рутинна дейност, която може да бъде свършена и от гардеробиер 

например. Костюма в киното съшо се твори. Макар и да присъства  по-

дискретно, той също носи смисли и излъчва послания, които могат да 

бъдат управлявани . Именно това доказва  в изследването си Елена 

Тренчева, която  за целта удачно е  избрала  полето на историческия филм, 

като възможно най-подходящо за разгръщане на тази теза.  В театъра 

костюмографията  отдавна е призната за „арт“  заради  принадлежността си  

към сложната кодова  система на представлението, която всеки път е 

различна  в резултат от стремежа на всеки спектакъл да създаде свой  

собстван  визуален свят. А как е в киното? Отговор се  намира в книгата. 

Без да подценявам останалите, ще се спра специално върху първа глава, в 

която са заложени едновременно и отправната точка, от която Елена 

Тренчева ще се впусне в своето изследване, и отговора на основния 

въпрос, който това изследване провокира в мен. Както си му е реда, в 

частта „Въведение” се набелязват целите на труда, едната от които е 

установяването на „една методологическа стратегия за изследване и анализ 

на костюмографията”, а другата по-съществена според мен цел е: „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”. Казано с две 

думи, първата цел на труда го приобщава повече към теорията, а втората го 

адресира повече към практиката и в частност  обучението като част от 

подготовката за нея. Разбира се, тази двупосочност на целите е  логична, 

тъй като става дума едновременно за изследване на процеса, но  и за 

оценяване  на ефекта от създадените  визуални образи като набори от 

знаци, които  художникът  подбира, воден преди всичко от своята 

чувствителност, фантазия, наблюдателност и култура. Костюмното 

решение като всеки творчески акт е плод на интуицията на художника и се 



сътворява  по чувствен път. Елена Тренчева  съумява да  изговори  

костюма и заедно с това да разчете  смисъла, с който той присъства в 

конкретното екранното произведение. Тя е намерила  намерила баланса, 

който прави нейното изследване  едновременно високо научно и заедно с 

това достъпно за възприемане от  кръг по-широк от една тясно научна 

аудитория  посветила се на изследване на киното. Намирам за доста 

удачно, заявеното във въведението  намерение   подходът  към  анализа на 

костюма в историческия филм  да стъпи върху идеите на руските 

формалисти от началото на миналия век и по-специално на концепцията за 

остранението създадена от Шкловски (1917). На 22 страница  четем: 

„Шкловски дефинира остранението като похват използван в изкуството, за 

да предизвика сетивата и възприятието на зрителя с цел да освежи 

осъзнаването на света и реалността. Остранението нарушава 

„автоматизма” на ежедневието и рутината чрез привличане и задържане на 

вниманието на зрителя, предизвиквайки го да преживее света по нов, 

различен начин”. И цитирания малко по-нататък  друг член на същия кръг, 

Айхенбаум, според който „остраняването” е онзи фактор, който позволява 

да се преобразят формите на бита и фактите от живота и да се превърнат те 

в обект на художествено претворяване, то е границата, която разделя 

практическия, битов, всекидневен език от поетичния и действителността – 

от света на изкуството”. Това е отговора, който търсих и намерих. 

Остраняването е, което може да превърне кинокостюма в художествен 

факт и тъкмо тук за мен е онази кръвна връзка между театралния и кино 

костюм, която не бива да бъде разкъсана заради робуването на буквалното 

наподобяване  на някакви фактологически образци. Нещо повече, 

остраняването допринася за достоверността, в смисъл, че ни кара повече 

да вярваме на образа, който ни се предлага от екрана и в още по-голяма 

степен от сцената.  

     Последващите три глави са гръбнака, върху който нагледно се разгръща 

анализа на изследването посредством  примери от историческия филм, 

които ясно демонстрират различни костюмографски подходи и тенденции 

в претворяване на историческото минало и създаване на убедителна 

достоверност с помощта на костюма. Те са наречени: „Мотивиран костюм 

и историческа достоверност в изграждане на кинематографичния образ на 

Жана д`Арк”, „Достоверността на костюма в ранното финландско кино 

(1919-1931) като средство за националистическа пропаганда” и „Тя е зоза, 

той – конте: историческа недостоверност в костюма като израз на копнеж в 

„Бони и Клайд” на Артър Пен. Всяка от тези три части е уплътнена с 

многообразни примери и точно намерени цитати, които издават една 

широка култура в областта на историята и теорията на киното. Като 

пример: цитата от Джейн Гейнс на стр.28 – „Уместният за един персонаж  

костюм е равностоен на верността на филмовата адаптация към 

литературното произведение. Той зависи от създаването на впечатление за 



„правдивост“, чрез стремеж към изграждане на точно конотативно 

съответствие на елементите, взети от относително различни системи“.   

Изложението е любопитно и ефектно. Елена Тренчева увлекателно ни 

превежда през него за да ни разкрие  знаковата  природа на костюма в 

историческия филм. Анализирането на използваните  примери  довежда  до 

важното заключение, че даден костюм  не винаги е точно копие на своя 

исторически прототип, но това не разрушава усещането за истинност, 

какъвто е примера е с Жана д`Арк и Бони и Клайд. Докато стриктното 

придържане към етнографските елементи и точността на националната 

автентичност, може да се окаже от изключително значение, както е в 

ранното финландско кино.   

     В Заключението изследователският труд налага извода, че костюмът 

„допринася за очертаване на историческото минало, като активно участва в 

създаването на илюзорната реалност и заличава пропастта между крайната 

историческа достоверност и естетиката на съвременната действителност“. 

Но кинокостюма не може да бъде разглеждан извън естетиката на епохата 

на създаването на филма и не може да се анализира извън неговата 

социална и културна специфика. Подобно заключение Елена Тренчева 

прави и в своята дисертация посветена на костюма във фантастичния 

филм. Това навежда на мисълта, че достоверността е доста относително 

понятие, тъй като костюма в киното  в значителна степен се влияе от 

различни фактори, един от които е и вкусът на времето. Достоверността в 

историческия костюм не трябва да се превръща в самоцел  най-малкото, 

защото за буквално възпроизвеждане почти никога не е налична 

достатъчно точна информация. Внушението за достоверност на костюма се 

постига чрез неговата способност да улавя духа на изобразяваното време, 

чрез драматургична му смисленост и способността му да бъде органична 

част от изграждането на образа. 

     Високото качество на представения изследователски проект и неговият 

принос  за  изучаването на костюмографията,  представят Елена Тренчева 

като солидно  подготвен  кандидат, който заслужава да заеме  

академичната длъжност „доцент“.  Препоръчам на журито да й присъди  

тази длъжност. 

     Гласувам с ДА. 

 

16.12.2016                                                Чайка Петрушева:  

    

         
 

 

 

 

 


