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СТАНОВИЩЕ 

 

от 

проф. д-р Бистра Атанасова-Генкова 

за 

Дисертационния труд на тема:  

„Ролята на режисьора в трансформацията на мюзикъла от сцената 

на екрана” 

от 

Петър Запрянов Одаджиев – докторант на самостоятелна подготовка, за 

присъждане на образователната и научна степен Доктор по специалността 

Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. 

 

 

 Познавам Петър Одаджиев отпреди края на студентските му години 

в НАТФИЗ, след които го поканих за свой асистент в ръководената от мен 

специалност „Актьорство за музикален театър”. Реших, че в негово лице 

съм намерила най-доброто съчетание на умения (музикални и актьорски) и 

образование (режисьорско), необходими за работата в тази специалност. И 

не се излъгах. Той прояви активност, въображение, работоспособност, усет 

и познания в работата със студентите в този изключително труден и 

жанрово многообразен вид театър – мюзикълът.  

 Най-много ми помогна в осъществяването на преработената от мен 

версия на „Клетниците”. Той измисли кино-принцип в сценичното 

оформление на спектакъла. И не само – като оперен певец с опит беше 

особено полезен на студентите в решаването на вокалните им проблеми. 

 Не се учудих, че паралелно с художествено-творческата, се е заел и с 

теоретична дейност – познавам и двете. (Добро впечатление ми направиха 

книгите му – „Актьорски тренинг за оперен и музикален театър” и 

„Оперният канон и съвременната оперна режисура” – особено последната.) 

 Дисертационният му труд, предмет на настоящото становище, е 

навременен и много полезен за професионалистите в тази сфера. Многото 

мюзикълни заглавия, които проследява, както и съжденията на голям брой 
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теоретици на световно равнище, са направени не за да изтъкнат завидната 

ерудиция на Одаджиев, а за да докажат или отрекат неговите тези и 

разбирания. 

 Дисертацията се състои от Увод, Четири глави, Заключение, 

Приложения, Библиография. Няма да разглеждам хронологически и 

подробно съдържанието на всяка от частите. Ще се опитам да отбележа 

важните мисли на автора, провокирали създаването на този труд. Една от 

съществените от тях е заявена още в увода: „ За мен е важен въпросът, как 

един режисьор може да създаде оригинален, новаторски екранен мюзикъл, 

следвайки естетическия канон на жанра, в който обаче априори е 

закодирана стилистическата условност на театъра” (стр. 4). 

 Много добре оценявам изводите, направени след всяка глава. Това 

говори за една стройна мисъл, формулираща кратко и ясно най-

същественото, което се е стремила да докаже. 

 Например: „…И в двете изкуства – и на сценичния, и на филмовия 

мюзикъл се наблюдава постепенното нарастване на ролята на режисьора 

като фигура, способна да постигне стилистическо единство.” (стр. 59) 

 Петър Одаджиев е съвсем наясно с въпроса за условността във 

всички видове музикален театър. В драмата действието се води от текста, 

роден от автора, преосмислен от позицията и въображението на режисьора 

и екипа му, усвоен и обогатен от качествата на актьора. В традиционното 

кино ролята на режисьора и екипа му е по-свободна, за разлика от 

режисьора на театралния или филмов мюзикъл. Напълно съм съгласна с 

изводите на дисертанта, че режисьорът на мюзикълни продукции е 

зависим преди всичко от музикалната драматургия. Актьорът трябва да 

запее, когато думите не достигат; танцът не е прибавка, а органично 

изискване на действието.  

 Режисьорът, независимо какво образование е получил (драматично, 

филмово, хореографско), не може да не е запознат със законите на 
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музиката, не може да не я разбира, тълкува и тя да стане основа на 

неговото решение и средство за реализацията му. Затова съм напълно 

съгласна с разсъжденията и изводите на дисертанта за водещата роля на 

музикалната драматургия и нейния подробен анализ.  

 Режисьорът, дръзнал да постави мюзикъл, особено филмов, не може 

да не бъде „синтетичен”. За съжаление, не е отделено място на 

„синтетичния” актьор, а това, особено за България, е болезнен проблем. 

(Да си припомним как „танцуват” хористите, а и не само те, в нашия 

Музикален театър, както и как „пеят” някои от актьорите във филма 

„Клетниците” и т.н.) 

 Основният въпрос, който иска да реши Одаджиев е как да се 

достигне до едни „не-реалистични” кинематографични мюзикълни 

произведения, преборвайки се с натурността (грубо казано) на киното. Но, 

от друга страна, киното дава възможности, които театърът няма – зрителят 

да види отделните сцени от различни гледни точки, да докосне с поглед 

лицето на пеещия актьор, да усети предварително измисления и монтажно 

реализиран темпоритъм на произведението и т.н.  

 Приносите на този дисертационен труд са изложени точно, ясно и 

последователно от автора. Аз ги приемам с висока оценка. 

 От казаното дотук, убедено предлагам на членовете на НЖ да 

присъдят на Петър Запрянов Одаджиев образователната и научна степен 

доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия. 

 

 02.10.2016г.                                        Автор на становището: 

     (Проф.д-р Бистра Атанасова-Генкова) 


