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1. Хабилитационният труд 

„Отвъд каноничното или достоверността на костюма в 

историческия филм“, представен от Елена Тренчева в конкурса за 

доцентура по екранен дизайн и костюмография, е убедително 

доказателство за нейното успешно развитие като учен. Тя започна 

своя път в науката с една изключително успешна дисертация, 

прераснала по-късно в солидното изследване „От Метрополис до 

Матрицата“, Панорама, 2009 г. 

Тогава Елена Тренчева демонстрира кураж да се захване и да 

изследва една почти напълно непозната в нашата наука област: 

семиотиката на костюма в киното. Спокойно мога да твърдя, че у 

нас до този момент просто не съществуваха изследвания, 

посветени на проблемите на костюма в киното, на екранния дизайн, 

които да надхвърлят нивото на актуалната рецензентска практика, 

т.е. да се изследва не работата на конкретен костюмограф в даден 

филм, (което също не беше широко разпространена практика), а да 

се разгърне пространно изследване на съществуващата практика в 

рамките на общия културно-исторически контекст. В същото време в 

чужбина тази тема се разработва от десетилетия и предлага 

десетки много сериозни научни трудове. Тогава за първи път у нас 

бе направен опит, при това успешен, да се разширят границите на 

теоретичното изследване, нещо повече, обхващайки един много 

сериозен период от развитието на кинематографа авторката, която 

правеше тогава първи стъпки в науката, съумя да погледне на 

анализирания предмет през най-сериозните постижения на 

естетическата теория по онова време: на формалната школа и на 

структурализма, като не просто повтаряше техните постижения, но 

успяваше и да ги развие въз основа на конкретния анализиран 

материал. Това беше много сериозна заявка за успешна научна 

кариера със собствена оригинална позиция. 

Представеният хабилитационен труд, който обхваща 140 печатни 

страници е категорично потвърждение, че Елена Тренчева е 



задълбочила и развила своя научен и изследователски подход. 

„Отвъд каноничното…“ съдържа две интересни, допълващи се теми. 

От една страна, разполагането и интерпретирането на екранния 

костюм в определен исторически и културен контест, и от друга, 

въздействието, което успешно и талантливо реализирания екранен 

дизайн може да има не само върху капризите на модата и на 

модната индустрия, но и на битовото поведение на цели социални 

сектори. И това, подчертавам, не в рамките на непосредствен 

рецензентски подход към отделен филм, а в широк исторически и 

културен контекст. 

Хабилитационният труд започва със задължително, коректно, 

макар и не обширно, посочване на „растящия брой научни 

публикации“ (стр.11), с конкретни позовавания на трудове от 

последните няколко години. В същото време анализът в 

изследването се опира и основава на трудовете на представители 

на формалната школа: Шкловски, Тинянов, Айхенбаум, Томашевски, 

а също на съвременни изследователи като Раймънд Белур, Кристин 

Томпсън, Дейвид Бордуел, Роланд Барт и др. (стр.16-17). 

Както подчертава авторката: “основна цел (на предлагания труд) 

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 анализ на избрани 

примери…“ (стр.12). Това е така, защото „много примери 

изобразяват миналото, облечено в разточителство, разкош и 

великолепие, и така радват окото на зрителя и винаги го оставят с 

впечатлението, че току-що е видял абсолютната идентичност. А 

шумната реклама, съпровождаща появата на определена 

историческа драма, за „щателното проучване“, хвърлено за дизайна 

на декори и костюми, допълнително подтиква публиката да 

възприема филмите като възможно най-прецизно претворяване“ 

(стр.12). Въпросът, който задава авторката е: „колко верни на 

историята са тези отминали моди?“ Към него се добавя и: „как 

костюмът допринася за очертаване на историческото минало, като 

активно участва в създаването на илюзорната реалност и как 

заличава пропастта между крайната историческа достоверност и 

естетиката на съвременната действителност, за да помогне на 



зрителя в разбирането на особеностите на собственото му 

време?"(стр. 14). 

Предлаганото изследване „търси да намери решение на дългото 

търсене за рамкиране на начина, по който кинокостюмът действа 

като означаваща система, интепретирана от зрителя“ (пак там). 

Особено важно е да се подчертае основната нагласа на това 

изследаване, което е „интердисциплинарно, като обединява 

историографско проучване на определени исторически периоди и 

техните социални, икономически, политически и естетически 

характеристики; изучаване на костюма като материално 

доказателство (материално-културен подход); изследване на архиви 

и писмени и визуални факти; драматургичен анализ на филмовите 

произведения, както и и различни теоретични постановки, целящи 

да осмислят и теоретизират костюма в киното и креативния процес, 

в който костюмографът избира един или друг мотив за вярното на 

драматургията изграждане на образа (стр.17). 

Тъкмо този подход гарантира успешния резултат на 

изследването. Очевидно е добросъвестното отношение на 

авторката към анализирания материал: изследването на образа на 

Жан д’Арк започва с първите известни изображения от ХV в. и стига 

до наши дни в многобройните екранни интерпретации на 

превърналата се митологичен образ героиня от историята на 

Франция. Нямам намерение да цитирам подробно отделните 

примери, използвани в хода на анализа, мисля, че е достатъчно да 

приведа заключението: „Всеки от филмите за Жана д’Арк 

преобразява и изкривява историческата истина в името на 

собствената си публика, чувствителност и идеология чрез 

технологията и материалите налични в момента (…) Всяка епоха и 

идеология метафорично жертва своята Жана д’Арк. Всяка от 

Орлеанските деви въплъщава и отразява различния политически 

климат на епохата и носи специфично послание за съвременниците 

си“ (стр.46). 

 

Не по-малко интересен е анализът на феномена „Бони и 

Клайд“ на Артър Пен (1967 г.). Въпреки твърдението на Дрейк 

Стютсман, че „целта на костюмографията не е да обслужва или да 

популяризира определен стил, а да служи на конкретен филм“, 



създаденият облик на героите във филма, техните костюми, дело на 

Теодора Ван Ранкъл, оказва „незабавно и огромно влияние върху 

модата“ (стр. 101). Но преди това се предлага много интересен 

анализ на значението на костюмите в драматургичното развитие на 

героите на филма, на промените в тяхното поведение и начина, по 

който те биват възприемани от околните, от пресата и държавните 

институции. Сменящите се костюми са визуално обозначение на 

информацията за екранните герои, за онези „психологически 

промени, които те изживяват чрез употребата на социокултурни 

означаващи, конвенции и стереотипи“. (с.102) Но освен „ролята, 

която костюмът играе в материализирането на вътрешния 

емоционален свят на персонажите“ (пак там), особено значение в 

текста придобива анализът на феномена „Бони и Клайд“, при който 

„ретродрехата от 30-е години намира широк отзвук през късните 60-

е години“, а най-силно влияние филмовото произведение оказва не 

върху, например, развитието на конкретен екранен жанр, а на 

модната индустрия. Огромното влияние, което костюмите от екрана 

оказват върху модата, се дължи на факта, че те са обвързани със 

съвременната естетика, защото и „творческият колектив на 

филмовото произведение, и публиката споделят едни и същи 

културни кодове и говорят на еднакъв естетически език (стр.112). 

Логичното заключение е: “историческата достоверност не е 

визуална мимикрия на модната външност. Тя се постига чрез 

пресъздаване на духа на времето, на мотивите и на възгледите на 

персонажите, на техните ценности и начин на живот“ (стр.113). 

Особен интерес представлява третият раздел на предложения 

труд, доколкото той предлага информация за една почти непозната 

у нас кинематографа: финландската. Така се запълва една 

очевидна празнина: у нас са познати някои, и те не са много, от 

съвременните произведения на киното във Финландия. Но тук е 

предложен анализ на явления от историята на киното в тази страна, 

което се прави за първи път и е очевиден принос към кинонауката у 

нас. Става дума за два аспекта. Единият е анализ на реакцията на 

киноиндустрията и на отделните филмови произведения на 

социалните промени: урбанизацията, преливането на население от 

селата в градовете, промяната на културните кодове и на 

социалните отношения. Тези промени са особено очевидни на 



екрана в символните значения на облеклото, които демонстрират 

осъществяваните размествания в обществото, преминаването от 

аграрна към урбанистична среда, нов начин на живот и поведение, и 

отношението на публиката към тях. Но това, което е особено 

актуално и важно в съвременната политическа ситуация: и у нас, и в 

Европа: визуалното изобразяване и символни конкретизиране като 

илюстрация на оформящото се национално съзнание, с всички 

съпътстващи явления и позитивни, и негативни. Несъмнената 

актуалност на този аспект на това историческо изследване е 

очевидна.  

2. Научна и преподавателска дейност 

Познавам практически целия научен път на Елена Тренчева до 

сега, както и нейната преподавателска дейност. Бях научен 

ръководител на нейната дисертация, и бях изключително доволен 

от работата с нея. Тя е отворена към новите идеи, съсредоточена в 

събирането на знания и информация, упорита и работоспособна, в 

състояние да използва сериозната  си ерудиция и да развива и 

обогатява онова, което сериозни учени са направили преди нея. 

Имах възможност да следя отблизо и нейната работа в 

университета „Аалто“ в Хелзински, Финландия. Чел съм и съм 

консултиран повечето от нейните работи по това време, запознат 

съм с проектите, които тя развиваше сама или заедно с други колеги 

от университета там. Не малко време от годините, които тя прекара 

в Хелзински, тя отделяше за работа със студенти, като ръководител 

на дипломните им работи. Несъмнено потвърждение за нейните 

качевства на преподавател е извънредната натовареност с лекции, 

която далеч надвишава установения хорариум за преподавател на 

тази позиция в Академията. Това, разбира се, е проблем на онези, 

които съставят учебния план, както повдига въпроса за 

справедливото заплащане на преподавателите в НАТФИЗ, но то е 

предмет на друг разговор. 

Необходимо е да обърнем специално внимание в предложения 

списък на публикациите, които са резултат от многобройните 

участия в авторитетни международни симпозиуми ─ Португалия, 

Англия и т.н. Много хубаво би било и други преподаватели в 

Академията да имат подобна международна активност, което за 

съжаление не е така. 



     3. Заключение 

Мисля, че всичко изброено по-горе не оставя съмнение, че 

моето категорично мнение и предложение към уважаемото жури е 

да гласува с ДА предложената процедура в конкурса за доцентура. 
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