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Становище 

 

относно дисертационен труд  на Петър Запрянов Одаджиев Ролята на 

режисьора в трансформацията на музиката от сцената към екрана за 

присъждане на образователната и научна степен доктор 

 

Още в самото начало на своето изследване Петър Одаджиев  поставя един 

от най-важните въпроси, върху които се е фокусирал в своя труд, а именно 

трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана. „„Мигрирането“ му 

в пространството на киното е рисков творчески процес с много 

неизвестни” – пише той (стр. 3). По-нататък авторът формулира и 

основната си теза:  „Изграждането на екранния текст на филмовия 

мюзикъл изцяло зависи от водещата функция на музикалната драматургия, 

което изисква от режисьора въвеждане на „не-реалистични“ 

кинематографични форми, заимствани от други изкуства”. (стр. 6) 

За да докаже тази своя теза той хронологично разглежда и изследва 

развитието на мюзикъла и трансформацията му от сцената към екрана от 

първите му стъпки до съвременното му състояние. Спира се по-подробно 

на станали вече класически американски мюзикъли претърпели подобна 

трансформация като „Оклахома”, „Моята прекрасна лейди”, „Уестсайдска 

история”, „Цигулар на покрива”, „Исус Христос суперзвезда”. Тук 

специално внимание е отделено на заслугите за развитието на жанра на 

композиторите  Ленард Бърнстейн, Андрю Лойд Уебър, Стивън Сондхайн, 

на хореографите Бъзби Бъркли, Боб Фоси, на режисьорите Винсенте 

Минели, Джим Кели. Авторът заостря нашето внимание върху двата 

екранни мюзикъла на режисьора Боб Фоси - „Кабаре” (1972) и „Ах, този 

джаз” (1979), които според него са ключови за развитието на този жанр. 

Той ги определя с термина „концептуален мюзикъл”.   
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Не са пропуснати и заслугите на известни театрални и филмови режисьори 

през 70-те и 80-те години на миналия век във филмирането на редица 

оперни постановки – Дзоузеф Лоузи, Франческо Рози. По – подробен 

анализ е направен на  филмите-опери  на Ингмар Бергман - „Вълшебната 

флейта” (1975) и на Франко Дзефирели - „Травиата” (1982).  

Към същинската част от своето изследване авторът пристъпва в глава 

трета. Той съсредоточава своето внимание върху мюзикълите от 21 век 

като прави задълбочени анализи на екранните версии на мюзикълите: 

„Мулен Руж” (2001) на реж. Баз Лурман, „Чикаго” (2002) на реж. Роб 

Маршал, „Фантома на операта” (2005) на реж Джоел Шумахер, „Девет” 

(2009) на реж. Роб Маршал и „Клетниците” (2012) на реж. Том Хупър.  

Не бива обаче да оставаме с впечатление, че Петър Одаджиев е разгледал 

само развитието на жанра в исторически план. В изследването присъства и 

сериозен теоретичен пласт, в който много задълбочено са изложени 

основополагащите тезиси на американските изследователи на филмовия 

мюзикъл Рик Олтман, Ричард Дайър, Джейн Фюър. Внушителната 

библиография, с която авторът борави, за да подкрепи своите анализи и 

разсъждения пък респектира с имената на такива кинотеоретици като 

Зигфрид Кракауер, Андре Базен, Виктор Шкловски, Юрий Лотман, 

Всеволод Майерхолд  и много други.  

Петър Одаджиев изказва тезата си, че мюзикълът е изпаднал в криза в края 

на 20 век, защото си е служил основно със средствата на реалистичното 

кино. От тук произтича и друга негова теза, формулирана стр. 169 в 

настоящия труд: „Колкото и да е парадоксално, но именно в жанра 

мюзикъл, традиционно поставен в контекста на масовото изкуство, има 

нужда от изтънчените «авторски» прийоми на експерименталното, или 

«авангардното» кино”. Именно за такъв вид кино става въпрос в четвърта 

част на изследването озаглавена „Методологически особености на 

режисьорския подход при реализирането на филмов мюзикъл”. В тази 
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глава авторът се спира на някои теоретични постановки и практически 

опити, родени при авангардистките търсения на режисьори от различни 

поколения, като се започне от немските авангардисти Ханс Рихтер, Викинг 

Егелинг, Валтер Рутман, премине се през търсенията на Френския авангард 

през 20-те години на 20-ти век, основно в лицето на Жермен Дюлак, Рене 

Клер, Марсел Дюшан и се стигне до американските авангардисти в лицето 

на Мая Дерен, Стан Брекидж, Джон Касаветис. От съвременните 

режисьори, които експериментират в областта на формата, специално 

внимание авторът обръща на два филма от творчеството на френския 

режисьор Ален Рене - „Мело“ (1986) и „Вие още нищо не сте видели“ 

(2012). 

Като своеобразна поанта на всичко казано до тук на финала на своя 

докторски труд Петър Одаджиев прави обобщението: „Както има понятие 

„синтетичен актьор“, така би могло да се въведе понятието „синтетичен 

режисьор“ – това е режисьорът, който създава филмов мюзикъл. В 

инструментариума му влизат в еднаква степен познания от областта на 

театъра, музиката, киното”. (стр. 202) 

Използването на множество теоретични трудове и анализиране на редица 

филмови произведения от историята на мюзикъла придават на текста 

своеобразен историко-теоретичен характер, но затова пък приложенията 

му добавят и чисто практически характер. В тези приложения, използвайки 

някои от монтажните теории на С. М. Айзенщайн и по-конкретно идеите 

му за аудиовизуалния контрапункт, монтажа на атракциони, теорията за 

„златното сечение” при построяването на творбите, той анализира отделни 

епизоди от посочените в глава трета мюзикъли.  

Завършвайки ще споделя някои свои лични впечатления от автора на  

предложения ни докторски труд. От творческата му автобиография става 

ясно, че той е завършил НМА „Панчо Владигеров” и впоследствие 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, след което е работил в областта на операта и 
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театъра, киното и телевизията. Като прибавим към това и специализациите 

му по сценаристика и продуценство в Калифорнийския и Колумбийския 

университети списъкът с неговите професионални интереси става наистина 

внушителен и респектиращ. В чисто практически план неговите търсения 

са насочени към взаимодействието между сценичните и 

кинематографичните изкуства като фокусът на вниманието му е насочен 

специално върху симбиозата между кино, театър и музика. И въпреки че 

при това положение е съвсем резонно да се съсредоточи именно върху тази 

тема, прави впечатление, че в рамките на своето изследване той често 

препраща и към други музикално-сценични форми като например 

съчетания на театър с кино, на мюзикъл с опера, на мюзикъл с оперета, 

което придава на теоретичния труд по-универсален характер. Към другите 

негови достойнства ще прибавя и това, че въпреки сериозния си 

исторически и теоретичен пласт, се чете с лекота. Той би бил много 

полезен за студенти, режисьори и други интересуващи се от изследваната в 

него проблематика. Съвсем очевидно, е че настоящият труд има приносен 

характер и дообогатява търсенията на българското музикознание и 

кинознание в тази посока. И тук е уместно да се отбележи, че авторът 

много внимателно е проучил и заслугите на българските изследователи. 

Този труд е едно надграждане към теоретичните разработки на проф. 

Румяна Каракостова, проф. Надежда Маринчевска, проф. Мая Димитрова и 

други български изследователи по темата. Приложените пет публикации 

по темата потвърждават качествата на кандидата. 

В заключение отбелязвам, че предложеният дисертационен труд представя 

Петър Запрянов Одаджиев в най-добра светлина и апелирам да му бъде 

присъдена образователната и научна степен доктор. Гласувам с „ДА”. 

 

5. 10. 2016 г.                                                     Доц. д-р Иван Иванов 

  


