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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Надежда Михайлова Михайлова [Маринчевска] 

Институт за изследване на изкуствата – БАН (професионално направление 8.4. 

„Театрално и филмово изкуство“, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и 

телевизия“) 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

с кандидат Петър Запрянов Одаджиев 

  

Дисертационният труд на Петър Одаджиев Ролята на режисьора в 

трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана е обхватно и актуално 

теоретико-историческо изследване на сложния процес на превръщането на сценичната 

форма във филмова и то на полето на един сам по себе си хибриден жанр, какъвто е 

филмовият мюзикъл. Това е тежка и амбициозна задача, изискваща задълбочени и 

специализирани познания в областта както на музиката, така и на театъра, операта 

(оперетата) и киното. В това отношение Петър Одаджиев показва задълбочени 

познания във всички изброени области. Той е вече доктор по музика, това е втората му 

докторантура, също така вече е издал монографията „Оперният канон и съвременната 

оперна режисура“, книгата „Актьорски тренинг за оперен и музикален театър” и 

подготвя нов текст – за телевизионния сериал. Образованието на докторанта в 

областите, които са предмет на изследователския му интерес – музика (НМА “Панчо 

Владигеров”), и кино (НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”), както и специализациите му в 

Калифорнийския и Колумбийския университети са стабилната основа, на която стъпва 

авторът при изграждането на дисертационния текст. 

Актуалност на темата: Филмовият мюзикъл е хибриден жанр в киното, който 

в историята си периодично има водеща роля (например холивудския мюзикъл от 30-те 

години на ХХ век), но изпитва и периоди на застой и сравнително изтласкване в 

периферията на филмовия процес. Същевременно днешното кино е много силно 

повлияно от процесите на хибридизация – игрално-документалните или документално-

анимационните филми стават все по-често явление на екрана. Органични или 

еклектични комбинации от видове кино, жанрове, стилистики и авторски подходи, 

съчетаващи различни по своята условност елементи, са в основата на съвременното 

филмово творчество, при това не само в областта на експерименталното или 

авангардното кино. В този смисъл дисертационният труд Ролята на режисьора в 
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трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана е актуален с теоретичния си 

принос, който анализира начините, по които успешно могат да се съчетаят музиката, 

музикалнатна драматургия, условно-приповдигнатите оперни герои и сюжети с 

конкретността на филмовата визуалност, с динамиката на монтажа и подвижната 

камера, както и с много други филмови изразни режисьорски средства. Същевременно 

киномюзикълът е разгледан в двете свои битийности – на развлекателен 

конвенционален жанр и на авторско и експериментално кино, които трябва да 

преодолеят исторически наложилите се филмови клишета и да направят пеещия човек 

от екрана убедителен и приемлив за днешната публика. 

Фокусът, който докторантът поставя при анализа на този своеобразен сблъсък 

между три изкуства – музика, театър и кино – е степента на естетизация 

(„постановъчност“, „изкуственост“) на филмовата форма, което е предпоставка за 

успешната реализация на такъв филмов хибрид. Това стои и в основата на изведената в 

дисертацията теза, че „изграждането на текста на филмовия мюзикъл изцяло зависи 

от доминирането на музикалната линия, което налага на режисьора въвеждане на 

„не-реалистични“ форми на вътрешнокадровото пространство, заимствани от други 

изкуства“. 

Методология и обхват: Дисертационният труд е интердисциплинарен и ползва 

методологията и научния апарат от трите научни области – музикология, кинознание и 

театрознание. Същевременно методологически принос на Петър Одаджиев е и неговата 

способност от различни изследователски методи да абстрахира свой синтетичен 

подход към материала, който да обобщи в работещ модел анализите на конкретните 

филмови примери. Самият подбор на тези примери („Мулен Руж“, „Чикаго“, 

„Фантомът на операта“, „Девет“, „Клетниците“, „Чикаго“, „Ах, този джаз“, „Цигулар на 

покрива“, „Вълшебната флейта“, „Травиата“, „Мело“ или „Meshes of the Afternoon” и 

др.) има принос в създаването на теоретико-типологична система, обхващаща 

диапазона от различни по своя характер мюзикъли и предлагаща на читателя както 

анализ за разнообразието на формите, така и систематизация на режисьорските 

подходи с техните успехи и (относителни) провали. 

В методологически план Петър Одаджиев се фокусира върху режисурата в 

мюзикъла. В най-голяма степен тук той се опира върху трудовете на Сергей 

Айзенщайн, но смятам, че анализите му за връзката между музикалната партитура и 

визуално-монтажното решение на филма имат надграждащо и приносно значение за 

бъдещи изследвания. Много от тези анализи са изнесени в Приложенията, но според 
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мен, авторът би могъл да помисли за вграждането на някои техни части в основния 

текст. 

Обхватът на текста се екстраполира на няколко нива. Историографското 

изследване на възгледите на най-значимите автори би могло да се охарактеризира като 

„режисьоро-центристко“. Петър Одаджиев прави широк обзор на естетическите и 

изкуствоведски възгледи за връзката „музика-театър-кино“, но основният му фокус е 

поставен именно върху осмислянето на изразните средства. В този смисъл авторът е 

направил добър подбор и коментар на предходни трудове, което му дава стабилна 

теоретична основа в следваща глава да формулира и своя възглед за различния 

характер на театралните и кинематографичните кодове, за сценичния и аудиовизуален 

език, за кардиналното различие на усещането за време и пространство в театъра и 

киното, за семиотични разлики в двете изкуства и т.н. Сърцевината на теоретичната 

теза на Петър Одаджиев е в това, че музикалната драматургия неизбежно е водещото 

и структуриращо средство, което определя и стилистиката на бъдещото екранно 

произведение. В неговата собствена теоретична постройка бих искала да видя малко 

по-обстойна теоретична обосновка на това каква е стадиалната разлика между 

понятията „музика“ и „музикална драматургия“ в киното, тъй като понятието 

драматургично е свързващо звено между трите изкуства – музика, театър, кино. Давам 

си сметка обаче, че това е претенция, която не би трябвало да се предявява към 

дисертационен труд, тъй като и в световен мащаб за нея няма още задоволителен 

теоретичен отговор. Предстоят анализите за „сюжета“ в музиката и за сюжета в 

музикалната драматургия като основни две категории, които, вписани в тъканта на 

даден филм, предопределят неговата визуално-монтажна стилистика. 

Материалът за анализ на дисертационния труд се фокусира предимно върху 

американския мюзикъл и специфичните разлики „Бродуей-Холивуд“. Направени са 

паралели с европейската практика като исторически детайл. В историографски план 

филмовият мюзикъл обаче е разгледан на фона на предходната традиция: опера – 

оперета – театрални вариации на жанра (музикален театър, мюзикхол, вариете, кабаре, 

цирк) и т.н. Този подход дава обем на анализа и възможност да се съотнесат детайлните 

филмови анализи с различни жанрове на сценичните практики. 

Приложенията към дисертационния труд са много интересни, високо 

професионални и имат значима теоретична и теоретико-приложна стойност. 

Приноси: Докторантът адекватно е формулирал приносите на дисертационния си 

труд. Тук бих искала да подчертая приноса му в синтетичния анализ на специфичната 



4 

 

хибридна естетика на филмовия мюзикъл, сравнена с изграждането на театралната 

постановка; анализа на условността на визуално-монтажните, постановъчните и време-

пространствените решения; формулирането на множество средства от „режисьорския 

инструментариум“ в подхода към екранизиране на мюзикъла, създаващи баланса 

между драма, музика, хореография, вокално или речитативно изпълнение в кадър; 

определянето на „система от конфликтни точки“ и противоречия във филма, които 

имат висок практически принос. 

Препоръки: Макар в текста понятията „артхаус“, “експериментално кино“, 

„авангардно кино“, „авторско кино“ се употребяват уместно, може би е добре да се 

дадат определения за тях в бъдеща публикация на дисертацията. Препоръчвам текста за 

публикуване и смятам, че той ще предизвика интереса не само на студенти, но и на 

професионалисти и широк кръг от читатели.  

Петър Одаджиев е и режисьор на редица успешни филми и телевизионни 

сериали. Наградите на неговите произведения на наши и чуждестранни филмови 

форуми са висока оценка за професионалните му качества. 

Авторефератът и научните публикации отговарят на изискванията на ЗРАСБР. 

 

Заключение: Представената дисертация Ролята на режисьора в 

трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана е задълбочено научно 

изследване с приносен характер. Внушителният обем на текста и ерудицията на автора 

в областта на музиката и киното ми дават основание убедено да гласувам с „ДА“ за 

присъждане на образователно-научната степен „доктор“ на Петър Запрянов Одаджев. 

 

 

 

Проф. д-р Надежда Маринчевска 

8.10.2016 

София 


