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В центъра на дисертационния труд е филмовият мюзикъл – един от най- 

провокационните и противоречиви кино жанрове. Филмовият мюзикъл компромис ли е 

или може да се превърне в киношедьовър и ако – да, то с какви средства - това е 

въпросът, на който отговаря авторът на дадената теоретична разработка. 

Актуалността на изследването е свързана с факта, че жанрът на филмовия 

мюзикъл е разпространен и запазва своята популярност още от момента на 

възникването на звуковото кино. Постоянно високият интерес към екранния мюзикъл, 

голямата известност на актьорите, участващи в него, разнообразието от теми, избирани 

от композиторите и авторите на либретото, значителният диапазон от изразни средства, 

които използва режисьорът при създаването на този тип кино, прави от разглеждания 

жанр уникален феномен на аудиовизуалната култура. Краят на 20 и началото на 21 в. 

бележи криза на жанра, възникнала заради постоянната склонност на филмовия 

мюзикъл да използва формите на традиционното реалистично кино. Смесването и 

правилното „позициониране― на съставните части на този „хибрид―, изискват 

задължително използване на естетизация, „изкуственост― на формата в нейните 

разнообразни прояви.  Тези белези са все още територия на авангардното и 

експериментално кино и частичното им използване (в отделни епизоди на филмовия 

мюзикъл) не са достатъчни, за да изведат този жанр към идеалността на формата.  

Това дава основание да се издигне тезата на дисертацията – изграждането на 

текста на филмовия мюзикъл изцяло зависи от доминирането на музикалната линия, 

което налага на режисьора въвеждане на „не-реалистични“ форми на вътрешно 

кадровото пространство, заимствани от други изкуства.  

Създаден в лоното на холивудския мейнстрийм, характерен с „илюзионистичен 

стил― и „напълно подчинен на плавно развитие на сюжетното повествувание от кадър 
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към кадър, от епизод към епизод―
1
, филмовият мючикъл в последните години (2000 – 

2016) очевидно вече върви по пътя на по-тясното използване на формите на 

експерименталното кино. Но инкорпорирането на алтеренативни изразни средства е 

частично и не е изведено като главен принцип за създаване на такъв филм. 

Съвременната практика в режисурата на филмовия мюзикъл повдига многобройни 

въпроси, свързани със сложността на жанра, често водеща до директен и механичен 

режисьорски подход при трансформация на едното изкуство в другото. Този жанр в 

съвременното кино заема диапазон от образци на авторското кино до комерсиална 

развлекателна продукция. Тази пъстрота на картината, както и надвисналите клишета 

от конвенционалното кино, театралното пространство, общокултурните щампи, които 

неизбежно съпровождат жанра на филмовия мюзикъл, задушават фантазията на 

режисьора. Задачата му се усложнява и от факта, че за своеобразието на филмовия 

мюзикъл е характерно такова състояние на кинематографичния синтез, при което 

музикалното начало става водещо. Това променя традиционната роля на сценария в 

организацията на киноразказа, като по този начин филмовият мюзикъл съществено се 

различава от традиционния игрален филм.  

Необходими са режисьорски прийоми, които демистифицират „илюзията― и 

показават кино конструкцията, за да настъпи резонанс с условността на музиката като 

изкуство и да оправдае пеещия човек на екрана. Средствата на музиката отразяват 

вътрешния свят на емоциите във форми, които са по-абстрактни, отколкото са в 

другите видове изкуства. Образът в музиката е най-малко предметен, той е свободен от 

зрима обвивка, а заедно с нея и от външните белези на зримия свят, които са неотменна 

част от кинематографичното. Наистина може да се каже, че киното трудно приема 

условността на поезията, театъра, музиката, живописта. Сложната и специфична 

опосредственост на изразната им логика не се припокрива по еднозначно-директен 

начин с традиционните конвенции на екрана. Но представлява обширно поле за 

експеримент, което би довело жанра на филмовия мюзикъл до чистота на формата му.  

Проблемът за естeтиката на филмовия мюзикъл е разглеждан само отчасти в 

българското кинознание. Откъслечни сведения за различни филми могат да се намерят 

в редица журналистически статии. Най-сериозните изследвания за мюзикъла идват от 

средите на музиколозите. Жанрът на сценичния мюзикъл е широко отразен във 

фундаменталните трудове на авторския екип: Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна 

Каракостова, Миглена Ценова-Нушева.
2
  Отношенията «мюзикъл – танц» са отразени в 

книгата на Желка Табакова «Танцът в оперетата и мюзикъла: Гледната точка на 

хореографа». Становището ми за хибридността на филмовия мюзикъл намира научен 

паралел в книгата на българската филмова изследователка Надежда Маринчевска, 

                                                
1

 Хренов, А. Маги и радикалы: век американского авангарда. – М. Новое литературное обозрение, 2011. 

С. 5 
2

 Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова. Миглена Ценова-Нушева. Български 

музикален театър. Опера, балет, мюзикъл. Театри.Трупи. Постановки.  1890 –2001. София: АИ „Проф. 

Марин Дринов‖, БАН, 2005, 408 с.(издаден със съдействието на Дирекция «Музика и танц» при МК)  

 

Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова. Миглена Ценова-Нушева. Български музикален 

театър. Опера, балет, мюзикъл. Постановчици. Диригенти. Режисьори. Хореографи. Сценографи. 

Хормайстори.1890 –2005.  София: Иизк.-БАН, 2008, 816 с. (издаден с конкурс на Фонд «Култура» при 

Министерството на културата)  

 

Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева, Емилия Жунич. 
Български музикален театър. Опера, балет, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: 

Гея Либрис, 2015. ISBN 978-954-300-148-1    ISBN 978-954-8594-54-7 
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«Анимационните хибриди».
3
 Взаимовръзката между американския музикален театър и 

кино е сериозен интердисциплинарен проблем и дадената дисертация може да се 

разглежда като опит за подход към него – в по-тесния контекст на режисьорските 

търсения.  

Обектът на изследването е американският филмов мюзикъл. Фокусирането 

върху него се основава на факта, че именно в Америка мюзикълът се превръща в 

своеобразна икона – в театралната и филмовата култура едновременно. Дуалната форма 

на съществуването на мюзикъла в Америка – сцена и екран – дава  разнообразни 

възможности за анализ на режисьорските подходи и в двата вида изкуства. Връзката 

между бродуейския първоизточник и холивудската му версия е генетична и 

представлява онзи случай, който крие в себе си потенциалния ресурс за обективизиране 

на трансформационните процеси при превръщането на единия вид мюзикъл в друг.  

Предметът на изследване са начините за трансформация на сценичния мюзикъл 

в екранен в тяхната взаимовръзка със структурата на музиката като цяло.  

Проблемът за трансформирането на един вид изкуство в друго надхвърля 

ограничението на темата, свързана с режисьорската работа, и изисква (заради 

доказателствеността) разглеждането и на отделни аспекти от теорията на драмата, 

теорията на музиката, кинознанието, семиотиката. Доколкото е необходимо за логиката 

на изследването се привличат философски и естетически източници. 

Изборът на американския филмов мюзикъл като обект на изследването налага 

връщане към историята на жанра, сравнението й с тази на сценичния вариант, води до 

необходимостта от привличане на широк спектър от историографски материал, както и 

от обрисуването на по-конкретния свят на сценичните и екранни постановки.  

Множествените взаимодействия, които съпровождат процесите на трансформация, 

налага двуплановост на анализа: изследването постоянно се движи по линия на 

сравнението между сценичния мюзикъл и филмовата му версия, на театъра и киното 

като отделни изкуства. Едновременно с това настощият труд се опитва да следва 

логиката, подчертаваща доминирането на музиката и в двете  посоки – и на сценичния, 

и на филмовия мюзикъл. В този смисъл, може да се каже, че анализът придобива «три-

планов» вид.  

Целта на изследването е определянето на функционалните особености, които се 

проявяват в изграждането на киноезика на филмовия мюзикъл в структурата на 

неговите два плана – наратива и музикално-хореографския и систематизиране на 

подходите, необходими на режисьора за тяхното изразяване.  

Задачите, които дисертационният труд си поставя, се формулират по следния 

начин: 1.Разглеждане на спецификата на театралния и филмов мюзикъл, 2. Очертаване 

на разликите между театралния и екранния език като начин на художествено 

изразяване. 3. Определяне на основните естетически конфликтни точки при 

трансформирането на сценичния мюзикъл в екранен. 4. Извеждането на музикалната 

драматургия като общ знаменател за двете искуства и мотивация за определеност на 

изразните средства. 5. Проследяване на зависимостта на индивидуалната 

кинематографска стилистика на режисьора на филмовия мюзикъл (най-вече от 

началото на 21 в.) от традиционния код на кинематографската репрезентация. 6. 

Изясняване на спецификата на режисьорската работа в екранния мюзикъл и предлагане 

на конкретни подходи за търсене на екранна условност.  

                                                
3
 Маринчевска, Н. Анимационните хибриди, издателство Титра, 2014.   
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Логиката на изследването изисква структурирането на дисертационния труд 

като: Въведение,  4 глави: 

Глава 1. Жанрови особености на сценичния и филмов мюзикъл 

Глава 2. Трансформационни процеси при превръщането на сценичния език на 

мюзикъла в аудиовизуален 

Глава 3. Режисьорски търсения на кинематографична условност  в американския 

филмов мюзикъл от началото на 21 в. («Мулен Руж», «Чикаго», «Фантомът на 

операта», «Девет», «Клетниците»)  

Глава 4. Методологични особености на режисьорския подход при реализирането на 

филмов мюзикъл 

и Заключение.  

В Приложението се съдържат 3 примера за използване на аудиовизуалния 

монтаж в епизоди от американски филмови мюзикъли, 2 таблици за използването на 

«златното сечение» (С.Айзенщайн) като кулминация на филмовия мюзикъл, както и 

―Методика на екранна визуализация на музикалната партитура‖, в която се изясняват 

тънкостите при практическата употреба на метода на С.Айзенщайн. 

Теоретичната база са теоретични трудове, дисертационни изследвания и 

публикации, рецензии, киноведски, театроведски и музиковедски монографии, ноти. В 

дисертацията е предприет жанров подход към явленията „сценичен мюзикъл― и 

„филмов мюзикъл―, отразен в теоретичните разработки на изкуствоведите Румяна 

Каракостова, Джак Борноф, американските кино теоретици – Рик Олтман, Ричард 

Дайър, Джейн Фюър. От тях е заимстван и понятийния аппарат за анализ на филмовия 

мюзикъл.  

Установявайки механизма на пространствено-времевото преобразуване  на 

сценичния мюзикъл в екранен като част от по-общия проблем за асимилацията на 

театъра от киното, се търсят онтологичните различия между двете изкуства. 

Доказателствата за природата на пространството и времето в киното е почерпена от 

кинотеориите на  Зигфрид Кракауер за „физическата реалност» и Андре Базен за 

„фотографичността―. Задълбочаването на въпроса за различното функциониране на 

„хроносът― и „топосът― в театъра и киното е свързано с разглеждането на 

философските концепции на В.В. Иванов, А.Мостепаненко, О. Гилязова, М.С.Каган, на 

изкуствоведческите теории на В. Шкловски, Р. Якобсон, Б. Айахенбаум, Ю.Лотман, С. 

Фрейлих, П.Пави, А. Павленко, Ю.Барбой,  

Естетическата съвместимост на музикалния театър (като част от изкуството на 

театъра) с киното са изследвани на базата на теоретични знания от книгите на 

английския изкуствовед Курт Лондон, руския музиковед Лев Кулаковски, полската 

изследователка Зофия Лиса. 

Проблемите на музикалната драматургия и в частност определянето на 

доминиращия елемент в съотношението: музика-драма са разгледани на базата на 

теоретичните трудове на австрийския музиковед Хенрик Шенкер, руския музиковед 

Лев Мазел, на професорите музиковеди от по-ново време Карл Дахълхаус, Брайан 

Валенсия, Роберт Дийн, Дамиен Колас, на изкуствоведа Джак Борноф.  

По-общият проблем за музиката на екран е засегнат във връзка с теорията на 

Сергей Айзенщайн, на съвременните изследователи Рой Прендергаст („Филмовата 

музика: пренебрегнатото изкуство―), Роберт Ван дер Лек („Диегетичната музика в 

операта и филма―), Кевин Донели („Филмовата музика―), Грег Реднер („Дельоз и 

филмовата музика: Построявайки методологически мост между филмовата теория и 

музиката―). Проблемът за взаимодействието между музика и изображение е задълбочен 
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с включване на идеи от музикалната семиотика (Ееро Тарасти, Ярослав Йиранек, Марк 

Арановски). Схващането, че хомогенната тъкан на филмовият мюзикъл трябва да се 

създаде чрез обединение на зоните на музикалните номера и на речевото 

драматургично действие на основата на музиката, се опира на концепта за „чисто 

кино―, равнозначно на „чиста музика―, отразен във възгледите на френската филмова 

авангардистка Жермен Дюлак (осмислени от Мая Димитрова „Европейско кино в епоха 

на глобализация―.  Институт за изкуствознание – БАН, Сектор „Екранни изкуства―). 

Теоретично разширение и практическо потвърждение на този концепт се посочва в 

творчеството на Ингмар Бергман. Данни за историческото развитие на американския 

сценичен и филмов мюзикъл са почерпени от книгите на Р. Каракостова, Дейвид Евън, 

Артър Джексън, Етън Мордън от сборника „Холивудски мюзикъл― с редакция на 

Стивън Коен, от изследването на Рик Олтман „Американски филмов мюзикъл―.  

Теоретичната база, използвана за систематизиране на режисьорския подход във 

филмовия мюзикъл е на основата на теорията на С.Айзенщайн за вертикалния монтаж 

и неговия принцип на аудиовизуалния контрапункт. Тя е основание за много 

аналитични заключения. А също и на методиката на авангардистката Мая Дерен, 

описана в „Анаграма на идеите в изкуството, формата и филма―. 

Материал на изследването са редица филмови мюзикъли, както и филми от 

експерименталното кино. Диапазонът им като обем на анализа варира в различни 

степени: максимална (за обема на дисертацията), включващ екранните мюзикъли от 

началото на 21 в.: „Мулен Руж―, „Чикаго―, „Фантомът на операта―, „Девет―, 

„Клетниците―, средна: това са филмовите мюзикъли: „Чикаго―, „Ах, този джаз―, 

„Цигулар на покрива―, филмовите опери: „Вълшебната флейта―, „Травиата―, филмите 

от експерименталното кино: „Мело―, „Вие още нищо не сте видели―– тук спадат 

филми, които служат за сравнителен анализ, минимална: „42 улица―, «Meshes of the 

Afternoon» и др., които са необходими за доказателства в текущия контекст при 

изследване на даден проблем.  

Емпиричната база на изследването включва собствената режисьорска практика 

на автора, движеща се в общото поле на игралното кино, телевизия, музикалния театър 

(опера, мюзикъл).  

Методологичната основа е методът на киноведска реконструкция, 

музиковедски анализ. Използват се също традиционните за хуманитарните науки 

методи на сравнение и аналогия, както и комплексния анализ и синтез.  

 

 
 
 
 
 
Глава 1. Жанрови особености на сценичния и филмов мюзикъл 

Тази глава се занимава с разглеждане развитието на жанра на сценичния и 

филмов мюзикъл от гледна точка на постепенното изкристализиране на устойчиви 

черти, определящи жанра на двете изкуства поотделно. Проследява се процеса на 

отделянето на филмовия мюзикъл от «матрицата» - сценичния му първоизточник на 

Бродуей. В процесите на трансформация, разгледани в предложените филмови 

примери, вниманието се фокусира върху търсенето на идентичност при 

едновременното запазване на първоначалния естетически «код». Разглежда се 

понятийния апарат за анализ на филмовия мюзикъл, предложен от американските 

кино теоретици – Рик Олтман, Ричард Дайър, Джейн Фюър. 
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Предшественици на сценичния мюзикъл са леки жанрове, в които се смесват 

шоуто, вариетето, френският балет и драматичните интерлюдии. Мюзикълът 

акумулира своята многосюжетност от различните стилове, присъстващи в него. От 

баладната опера той  заимства стремежа към използване на сюжети от историята или от 

класическите литературни произведения, от театъра на менестрелите е пренесена 

практиката  на многообразно вариране на сценичните типажи-маски, от 

екстраваганцата произлизат приказността, вълшебността, феериите, наситени с 

мелодраматични произшествия, помпозните декори и костюми, цирковите номера и 

многобройните танцови номера. Бурлеската привнася остротата в интерпретацията на 

социални проблеми, особената колоритност на речевите характеристики. За първи 

истински американски мюзикъл се смята «Плаващо шоу» (―Show Boat‖, 1927)  на 

композитора Джеръм Кърн и либретиста Оскар Хамърстайн ІІ. В него за първи път 

интеграцията между текст и музика достига необходимата плътност. В периода от 20-те 

и 30 до 40-те години, с идването на новите композиторите – Джеръм Кърн, Ървинг 

Бърлин, Джордж Гершуин, Ричард Роджърс, Коул Портър, мюзикълът придобива 

истинска американска окраска. Усложнява се либретото, в ритъма и танците се усещат 

влиянието на джаза, на рагтайма и суинга. Много от песните в мюзикълите се 

превръщат в музикални класически стандарти, които имат и самостоятелен сценичен 

живот. В този период (20-те, 30-те години) на Бродуей се появява името на Бъсби 

Бъркли (Busby Berkeley William Enos) – актьор, режисьор, хореограф, известен с 

новаторска хореография, за която са характерни мащабни костюмирани танцови 

номера с голям брой участници, които, танцувайки, се преместват калейдоскопично и 

образуват нови красиви форми. Съвместната работа композитора Ричард Роджърс и 

либретиста Оскар Хамърстайн ІІ води до създаването на мюзикъла „Оклахома!― 

(„Oklahoma!») 1943 г. в театъра «Гилд― с режисьор Рубен Мамулян, „Въртележка― 

(«Carousel»,) 1945, „Южният Тих Океан― («South Pacific»), 1949. От «Оклахома» води 

началото си и интегрирането на хореографския компонент като част от 

драматургичното действие. Огромна роля за успеха му изиграва музиката на 

композитора, пианиста и диригента Л.Бърнстайн. Тя тласва мюзикъла по посока на 

формулата: запомняща се хитова мелодия, любовна история, която завършва трагично, 

огромна роля на хореографията. След Втората световна война (през 50-те и до средата 

на 60-те години), бродуейските мюзикъли стават особено пищни и се превръщат в 

свръхразкошни и скъпи зрелища. Нов обрат в еволюцията на жанра настъпва с епохата 

на Боб Фоси, който привнася в мюзикъла своя неповторим хореографски стил (поставя 

и танците на „Чикаго―  с музика на Джон Кандер), възраждащ танцовите ритми от 20-те 

години. По това време за най-добър танцов мюзикъл се смята «Балетна редица» («А 

chorus line») с музика на Марвин Хамлиш и режисура на Майкъл Бенет (1975). 

Световна известност на жанра донасят бродуейските мюзикъли „Моята прекрасна 

лейди― (My Fair Lady) „Звукът на музиката― (Sound of Music), с музика на Ричард 

Роджърс, (1959), „Цигулар на покрива― (Fiddler on the Roof) – музика Джери Бок, 

(1964), „Човекът от Ла Манча‖ на Мич Лий (1965), „Кабаре‖ на Джон Кандер и Фред 

Еб (1966).  През 1970 – 1980 г.  настъпва разцвет на мюзикъла, при който се наблюдава 

универсализъм в средствата на режисьорските решения със сложни синтезиращи 

взаимодействия. Провокацията идва и от новаторството в музикалната драматургия – 

появяват се емблематичните за мюзикъла фигури на композиторите Андрю Лойд Уебър 

и Стивън Сондхайм. Кардинална стилистична и постановъчно-естетическа промяна в 

мюзикъла настъпва с постановката на рок операта „Исус Христос суперзвезда― («Jesus 

Christ Superstar», 1971) на Андрю Лойд Уебър и либретиста Тим Райс, където рокът и 

библейските сюжети смело и новаторски се съединяват. Дефиницията на жанра на 

мюзикъла говори, че същността му е гъвкава и побира в себе си многобройни вариации, 
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отклонения. Във всички случаи това е мозайка – и то такава, при която има 

едновременно и свързаност, и обособеност на елементите, които го съставят. Жанрът 

на мюзикъла издига идеята за сложното колажно  построяване, където всеки елемент – 

драматургичен, музикален, вокален, хореографски, изобразителен – влиза във 

взаимодействие с другите, но при това запазва известна автономия, има собствена 

конструктивна функция и стилистична важност. Същността му е толкова гъвкава, че 

всмуква в себе си многобройни вариации на  формата и стилистиката.  

Филмовият мюзикъл възниква в края на 20-те години на 20 век като радикално 

ново естетическо явление наред с кинооперата, кинооперетата и киноревюто. Тази 

жива, подвижна форма още в началото на своето създаване търпи влияние от минимум 

три посоки – от сценичния мюзикъл, чийто естетически код съдържа, от музикалния 

филм, в чиито недра се поражда, но постепенно се отделя, от мейнстрийма на киното, 

който е неговата естествена среда. Еволюцията в процесите на асимилиране на тези 

влияния може да се окачестви като постепенно откъсване от „матрицата―, първообраза, 

и приодобиването на собствена жанрова специфика, която се превръща в стабилно 

кохерентно цяло, в естетическа формула, която може да се следва.  

Голяма част от американските ранни филми (20-те години на миналия век) с 

ярко проявено музикално начало представляват просто пренесен на екран театрален 

спектакъл. Филмовият мюзикъл става по-различен с появата на звуковата филмова 

технология. В типичните случаи най-голямата разлика между филмовите и сценичните 

мюзикъли по това време е акцентът във визуално-монтажното решение на филма – 

започва използването на богати и помпозни декори и специално подбрани 

впечатляващи места за снимане, които са неуместни за театъра. Екранният мюзикъл 

започва да въздейства и с пищната си хореография, заснета в типично кинематографски 

стил. През 1933 г. Бъсби Бъркли участва като хореограф във филмовия мюзикъл „42-а 

улица― «42nd Street», нататък той прави три филма-мюзикъли за Warner Bros катъо 

режисьор – ревю-филмите „Дами― («Dames»), „Златотърсачки – 1935― („Gold Diggers of 

1935»), „Хотел Холивуд― («Hollywood Hotel»).  Бъркли поставя редица танцови епизоди 

с тела, образуващи различни фигурални структури, заснети от вертикално горна гледна 

точка, е недостъпна за театъра и представлява триумф на кинематографичната 

интерпретация. В края на 40-те години и през 50-те група продуценти от Метро 

Голдуин Майер, оглавявана от Артър Фрийд, извършва прехода от старите музикални 

филми, чиято формула започва да се повтаря и да омръзва на публиката, към нещо 

ново
4
. А то е фантазийност и ексцентрика. В резултат на новите търсения по това време 

се правят едни от най-популярните и известни образци на жанра: „Великденски парад― 

(«Easter Parade―, 1948), „Един американец в Париж― („An American in Paris―, 1951), „Аз 

пея под дъжда― („Singing in the Rain‖, 1952). Това е ерата на музикалните звезди Фред 

Астер, Джинджър Роджърс, Джуди Гарланд, Джин Кели, Ан Милър, Донълд О'Конър, 

Сид Чарис, Мики Руни, Джейн Пауъл. Възторженият, подгизнал от дъжда Джин Кели 

(във филма „Аз пея под дъжда―), увиснал на улична лампа, докато изпълнява главната 

си песен – е емблематичен образ за киното. Но търсенето на нова формула в жанра на 

музикалното кино, която да донесе по-отчетлива стъпка в оформянето на синтеза 

между „музикално― „драматично― и „хореографско― продължава и намира успешен 

резонанс във филма «Оклахома!» (Oklahoma!) през 1955 година — филм на режисьора 

Фред Цинеман, („независима― продукция, производство на компанията „Magna 

                                                
4
 Още преди това те правят римейк с Техниколор на такива мюзикъли като „Show Boat‖, който е 

филмиран преди през 30-те. 
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Corporation The Samuel Goldwin Company). Kиномюзикълът „Оклахома!‖ е всепризнато 

епохално събитие от чисто технологична гледна точка: 70-милиметрова технология за 

широк екран на системата с една камера ―Todd-AO‖, специално изобретена за 

продукцията. През  50-те години, борейки се с конкуренцията на телевизията, Холивуд 

се стреми към разточителни екранни мюзикъли, както и към експериментиране в 

търсене на нови форми и изразни средства.  60-те години са характерни с успеха на 

екранната „Уестсайдска история―. Като цяло, групата филми: „Уестсайдска Дъгата на 

Финиън― (Finian's Rainbow), „Хелоу, Доли!― („Hello, Dolly!―), „Сладката Чарити („Sweet 

Charity―), Доктор Дулитъл („Doctor Dolittle―), „Скъпа Лили― (Darling Lili), „Човекът от 

Ла Манча― („Man of La Mancha―) история―, „Музикантът‖ („The Music Man―, 1962), 

„Моята прекрасна лейди― (1965 година), „Звукът на музиката‖, 1965), „Смешното 

момиче‖ („Funny Girl―, 1968), се ползват с успех сред публиката и получават световна 

известност. В същото време някои от тях се сдобиват и с негативна критика от 

киноспециалистите. Обвиненията в липса на свежест и в стерилност издават 

естетически „пропуквания― в установения вече холивудски маниер за създаване на 

киномюзикъл. Все още твърде силно се усеща „товара― на психологическо-

реалистичното кино, заемащо пространството на кинематографичните решения, 

музиката, пеенето и танците са отделно, а диалозите – отделно, между тях липсва 

естетическа връзка. Редуването на пасажи от едно напълно реалистично кино с 

внезапно пропели и затанцували артисти се превръща в досаден стереотип. „Новата 

дума― в киномюзикъла е казана от хореографа и режисьор Боб Фоси. Филмите му 

„Кабаре― от 1972 година и „Ах, този джаз― от 1979 отварят нова страница в развитието 

на това изкуство. В тях той се опитва да «примири» киностилистиката с условността на 

шоуто, да съедини по свой начин априорната фантазийност и театралност на 

музикалната драматургия със спецификата на екрана, и то така, че да тържествува 

именно филмът като краен продукт. Периодът от 60-70 г. е характерен с появата на 

филми като „Вълшебникът от Оз― (The Wiz―), „Малка нощна музика― (A Little Night 

Music) и „Коса― (Hair), както и „Цигулар на покрива― (Fiddler on the Roof) – при които 

се наблюдава илюстративно отношение към сценичните версии. В много случаи това 

довежда до игнориране на «театралния код», който априори е заложен в самия жанр. 

Сред тези филми „Цигулар на покрива― заема особено място – при него се вижда 

различен синтез на «кинематографичното» и «театралното». С навлизането на музиката 

на Андрю Лойд Уебър в киното жанровата специфика на мюзикъла съвсем откровено 

се приближава до оперната. Тук диалозите са превърнати във вокални дуети, терцети и 

квартети, голяма роля придобива хорът, а цялостността на линията идва от 

лайтмотивна система. Първите филми-мюзикъли с музика на Лойд Уебър – тези като  

«Исус Христос суперзвезда» (режисьор на киноверсията – Норман Джуисън) с авторско 

жанрово обозначение рок опера или «Евита» (киноверсия – Алан Паркър) не успяват да 

оправдаят опероцентризма на Лойд Уебър. Тепърва пред режисьорите от края на 20 и 

началото на 21 в., застава предизвикателството да решат конфликтността на 

музикалната драматургия с особеностите на екрана. Така в края на 80-те и 90-те г. на 20 

в., както и началото на 21 в. идва вълна от нов тип търсения в екранния мюзикъл. 

„Фантомът на операта― (―The Phantom of the Opera―), „Мулен Руж― (―Moulin Rouge―), 

„Чикаго― („Chicago―), „Суини Тод, демонът-бръснар от Флин Стрийт― („Sweeney Todd: 

The Demon Barber of Fleet Street―),  „Клетниците― ( «Les Miserables»), „Осем жени― (―8 

femmes―), „Танцьорка в мрака― („Dancer in the Dark―) – всички те по някакъв начин 

дават своя отговор на оперното начало, мигирирало на екран с идването на епохата на 

Лойд Уебър. Основната тенденция тук е превръщането на филмовия мюзикъл в 

елитарно, специализирано изкуство, тясно свързано с принципите на авторското кино. 
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Най-изчерпваща картина за жанровата специфика на филмовия мюзикъл може 

да се види в теорията на американския изкуствовед Рик Олтман. Според Олтман един 

филм се категоризира като мюзикъл, когато в него има любовен сюжет и някакъв 

минимум диегетична музика
5

. Той определя, че „повечето холивудски жанрове 

започват като клъстер (грозд – бел. моя, П. О) от семантични елементи и придобиват 

истински жанров статут само когато характеристичните семантични елементи 

достигнат стабилна синтактична постройка―.
6

Aмериканският кинотеоретик Ричард 

Дайър разделя мюзикъла според принадлежността му към три широки тенденции. Към 

първата той отнася мюзикъли, които държат разделени повествуванието и номерата 

(вокално-хореографските); към втората спадат онези, които поддържат в различни 

сегменти наратива като проблемност и номерата като ескейпичност, но се опитват 

някак, но много умело, да интегрират номерата в цялостната структура (или – 

познатото ―cue for a song‖), и третата тенденция обединява онези мюзикъли, които се 

опитват да разрешат проблема с разликата между наратива и номерата, като показват, 

че думата от наратива също е (вече) утопична.»
7
.  

На базата на тази глава могат да се направят следните изводи:1/ Еволюцията на 

сценичния мюзикъл в САЩ извървява пътя на формиране на собствена специфика от 

първоначално некохеретно разнопосочно театрално изкуство до естетически устойчив 

жанр със стабилни, разпознаваеми характеристики и съответна постановъчно-

режисьорска система. 2/ В развитието на жанра на сценичния мюзикъл може да се 

проследи постепенната тенденция на приближаване към изкуството на операта.3/ 

Еволюцията на филмовия мюзикъл в САЩ се характеризира с постепенно отделяне от 

сценичните прототипи на бродуейския мюзикъл и с намирането на собствена кино-

идентичност.4/В най-добрите образци на филмовия мюзикъл са запазени някои от 

естетическите „кодове― на театралния еквивалент. 5/ 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. 

 

Глава 2. Трансформационни процеси при превръщането на сценичния език 

на мюзикъла в аудиовизуален 

 

Тази глава е посветена на разглеждането на двете изкуства –  на сценичния 

мюзикъл и на филмовия в контекста на тяхната естетическа общност и разлика. 

Разглеждат се като част от семейството на музикалния театър и музикалното кино 

и оттам – на театъра и киното изобщо. За да се изведе концепт за възможността за 

трансформация на едното изкуство в другото, се обръща внимание на спецификата 

на сценичното изкуство и киното в контекста на времево-пространствените им 

съотношения. Проследяват се конфликтните точки при «претопяването» на 

сценичния мюзикъл във филмов и възникващите естетическите задачи на режисьора в 

този смисъл. Подчертава се ролята на музикалната драматургия като ориентир в 

този процес. 

Сценичният мюзикъл и неговият киновариант имат и обща основа – това е 

«музикалната драматургия», разбирана, най-общо, като реализирано в музиката 

                                                
5
 Altman, Rick. The American Film Musical. Bloomington, IN: Indiana University press,1987. Print. P. 211. 

6
 Altman, Rick. The American Film Musical. Bloomington, IN: Indiana University press,1987. Print. p.117. 

7
 Dyer, Richard. Entertaiment and Utopia; Hollywood Musicals The Film Reader, Edited by Steven Cohan, 

Routledge. Tailor and Francis Group; London and New York, 2002. p.с. 26. 
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драматично действие. Тя определя формата, композицията и основата, върху която се 

изграждат изразните средства както на музикално-драматичното произведение (опера, 

балет, мюзикъл), така и на филмовите им аналози. Терминът «музикална драматургия» 

не е достатъчно изяснен. Най-честото противоречие, възникващо при употребата му, е 

свързано с това, къде е акцентът – върху думата «драматургия», или върху думата 

«музикална». Именно оттук следват противоречията и в работата на режисьора, заел се 

с музикален театър и киномюзикъл. Традиционно той следва наратива и често игнорира 

музиката. Ето потвърждение: „Много от практиците на музикалния театър – пише  

професорът музиковед Брайан Валенсия – слагат значението на музиката на второ или 

четвърто място. Те са проклятие за съвременния Американски музикален театър заради 

сляпата си привързаност към „емоционалната истина―... Лимитирането на музикалната 

функционалност... игнорира фундаменталната полимодалност на музикалната тъкан, 

стеснява театралното въображение и свършва с правенето на репликови продукции, в 

които декларираният реализъм съжителства с естествените музикални нереалистични 

конвенции.―
8

 Mузиката е обобщаващото средство, тя свързва всички елементи на 

драмата. Водещата роля на музиката определя особеностите на композицията, която се 

различава от построяването на литературната драма. Основната сложност при 

изучаването на музикално-драматичното действие на киномюзикъла е в това, че 

единното действие във филма възниква при пресичането на няколко компонента: на 

сценарно-драматургичното, музикалното, хореографското. Основното, което 

«поддържа» конструкцията на естетическия модел, е водещата роля на музикалната 

драматургия.  

Принадлежността на музикалния театър към драматичния театър като вид 

изкуство, а на музикалното кино –  към киното (също като отделен вид изкуство), 

налага обръщане към проблема за съотнасянето на двете изкуства – театъра и киното, и 

разглеждане функционирането на техните пространствено-времеви параметри. 

Приемайки изводите на А.Базен и З.Кракауер за онтологичната природа на киното за 

фундаментални в теорията, може да се предположи, че «фотографичността» (Базен) и 

«физическата реалност» (Кракауер), формулират онтологичния статус на 

кинопространството. Пространството в драматичния театър е условен феномен. 

П.Пави обозначава „театралното― като експресивно визуално пространство и  

формулира театралността като специфична форма на изкуствено представяне, 

осмисляна като резултат от афектен маниер на актьорска игра.
9
 Времевата категория в 

театъра е свързана с присъствието на живия актьор на сцената и процеса на 

възприятието  му от зрителя „тук и сега―. Независимо от начините  за разделяне на 

действието от различни «спомени», «сънища», ретроспекции, в един цялостен епизод, в 

който съществува актьорът,  винаги реалното време на сцената и времето на зрителя 

съвпадат. Времето в киното е накъсано, опосредствано от монтажа, възприема се 

посредством условната знакова система на визуализацията.  Театърът онтологично 

няма възможността да се приближи към подобна динамика на действието. За театъра е 

характерна неподвижност на театралната сцена и свързаната с това неподвижност на 

гледните точки и плановете.„Хроносът― и „топосът― не просто функционират различно 

в театъра и киното, те имат обратна логика на връзките, обединяващи 

                                                
8

 Brian D.Valencia, A Method of Musical Theatre Dramaturgy; The Routledge Companion of Dramaturgy, 

Edited by Magda Romanska, Routledge, 2014 С. 343). 

http://books.google.co.uk/books?id=XXQ9BAAAQBAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=musical+dramaturgy&s

ource=bl&ots=E5Ht_Xr9wb&sig=Ugqqv-2KID0QnXe3EUuptsoXBqQ&hl=bg&sa=X&ei=YXE6VPxeo-
DJA5jDgogH&ved=0CEAQ6AEwBTgK#v=onepage&q=musical%20dramaturgy&f=false 
9

 Пави, П. Словарь театра / Пер. с фр.; Под ред. К. Разлогова - М.: Прогресс,1991.365-366 

http://books.google.co.uk/books?id=XXQ9BAAAQBAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=musical+dramaturgy&source=bl&ots=E5Ht_Xr9wb&sig=Ugqqv-2KID0QnXe3EUuptsoXBqQ&hl=bg&sa=X&ei=YXE6VPxeo-DJA5jDgogH&ved=0CEAQ6AEwBTgK%23v=onepage&q=musical%252520dramaturgy&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=XXQ9BAAAQBAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=musical+dramaturgy&source=bl&ots=E5Ht_Xr9wb&sig=Ugqqv-2KID0QnXe3EUuptsoXBqQ&hl=bg&sa=X&ei=YXE6VPxeo-DJA5jDgogH&ved=0CEAQ6AEwBTgK%23v=onepage&q=musical%252520dramaturgy&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=XXQ9BAAAQBAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=musical+dramaturgy&source=bl&ots=E5Ht_Xr9wb&sig=Ugqqv-2KID0QnXe3EUuptsoXBqQ&hl=bg&sa=X&ei=YXE6VPxeo-DJA5jDgogH&ved=0CEAQ6AEwBTgK%23v=onepage&q=musical%252520dramaturgy&f=false
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координационните и субординационни аспекти, които изграждат стабилната жанрова 

самостойност в рамките на спецификите на двете различни изкуства. Оттук следва, че 

процесът на трансформиране на сценичния език на мюзикъла в аудиовизуален се 

сблъсква с две необходимости. 1/Сценичното пространството с неговата повишена 

експресивност, произтичаща от репрезентативните свойства на театъра, генетичната 

«изкуственост» на театралната среда, трябва да се преобразува  в екранно 

пространство, което пък генетично е предметно-реално. Очевидно е, че това е напълно 

невъзможно – кинопространството винаги ще бъде предметно-реално. Така основната 

характеристика на театъра, идентифицираща го като вид изкуство – пред-ставеността 

на пространството, ще се разруши, ще се разруши и самият жанр. Ще изчезне 

онтологичният код. 2/ Линейното, реално текущото  време, закодирано в музикалната 

партитура и в присъствието на живия човек, трябва да се преобразува в нелинейно 

киновреме. Протяжността и линейността на музикалния процес изисква протяжност в 

пространството – оставане в едно и също пространство. Но тъй като трансформацията, 

за която става дума, е трансформация от езика на театъра на езика на киното и 

крайният естетически продукт е именно киното, то, следвайки неговите онтологични 

характеристики, тъкмо преобразуваното (монтажното) време е носител на значение. За 

да има киномюзикъл, трябва линейното време на цялата музикална партитура с 

нейните производни: пеещ човек, музикални номера да се претопи в игра с времето – 

чрез монтажа. И докато филмовият мюзикъл отдавна експериментира с подобни 

процеси и тук има безспорни успехи, не така стои проблемът с превръщанията на 

пространството. Онтологичната несъвместимост на двете пространства – на киното и 

театъра е крах на цялата идея за трансформацията. За това нкорпорирането на 

театралните белези е особено важно за да се хармонизират пеенето и танцът със 

средата. Вокалът и хореографските номера, разположени сред натура често 

предизвиква недоумение и отблъсква зрителя, защото се губи единството на 

естетическото цяло. Дисонансите, произтичащи от липсата на формула за естетически 

подходящо асимилиране на театралното от кинематографичното са предвидени още от 

Базен и Каракауер.  «Концепцията за мястото на действие в театъра – посочва Базен –  

не само че е чужда, но е напълно притивоположна на понятието «екран».  Той с чувство 

за хумор цитира в мотото на статията си всеобщия кинопротест: «Скрийте този театър, 

не мога да го гледам»
10

. Естетическата несъвместимост на театралното пространство и 

пространството в киното може най-ясно да се види на примера на екранната опера. 

„Декоративността― на сценичната опера, която е елемент от общата условност на този 

жанр, влиза в дисонанс с кинопространството. „Реалната― среда на действието „убива― 

хармонията на музикално-пространствената структура. Принципи за успешно 

съвместяване можем да видим в няколко филмови опери – всъщност най-трудният 

жанр за екранизиране, тъй като в него доминирането на музикалната драматургия е 

най-всеобхватно. Филмовите опери от 80-те години като „Вълшебната флейта― 

(Бергман по операта на Моцарт, „Кармен― на Ф. Рози (по операта на Ж. Бизе), „Дон 

Жуан― на Дж. Лоузи (по операта на Моцарт), „Травиата―, „Отело―, „Селска чест―, 

„Палячо― на Ф.Дзефирели (по едноименните опери на Дж. Верди, П.Маскани и Р. 

Леонкавало) са пример за филми – „фантазии, предствени в театрален маниер― (по 

Кракауер) и от тях може да се види „модел―, подходящ за реализиране и в жанра на 

мюзикъла. Във „Вълшебната флейта― И.Бергман използва откровено театрален ход, но 

непрекъснато го слага в контрастни отношения с кадри от «реалността». Той 

подчертава театралните ефекти и сценичните условности – показва лицата на зрителите 
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 Базен А., Что такое кино? Сборник статей. Изд. „Искусство―. М. 1972 с.155 
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в залата, вдигането на завесата, декорите, задкулисния живот, смесвайки ги с натурните 

кадри. Ф. Дзефирели във филма «Травиата» използва силата на съчетанието на цвета 

(като ярко изразно средство на киното) с музиката, или използва «тоналния монтаж» на 

С.Айзенщайн. 

 Наред с трансформирането на театралното пространство в кинопространство 

застава въпросът и за проблематичността на изразяването на музиката със средствата 

на визуалното. Френската филмова авангардистка Жермен Дюлак, привърженичка на 

cinéma pur, вдъхновено си задава въпроса: „Защо и киното да си няма своя симфония?―  

Идеите на Ж. Дюлак за «чисто кино‖, което тя прокламира като чисто от влиянията на 

литературата и театъра, дори от другите визуални изкуства»
11

 и които са 

«...конструирани образно върху музикални ритмики, които тя изгражда монтажно с 

визуални средства в нямата филмова естетика»
12

 могат да подскажат концепта за 

създаване на  пълноценен филмов мюзикъл. А именно: той изцяло трябва да се създаде 

по законите на музиката и то не само в зоните на конкретните музикални номера (което 

е очевидно), но и в зоните на речевото драматургично действие. Теоретично 

разширение и практическо потвърждение на този концепт може да се види в 

творчеството на Ингмар Бергман, където връзката с музикалното изкуство се 

осъществява на различни нива и в най-разнообразни форми, достигайки някакъв 

естетически максимум във филма «Тишина» (1962).  

Пътят към естетическото съвместяване на изкуствата: музика, театър, кино 

представлява трудна методологична задача за всеки режисьор. Полученият „хибрид― 

трябва да бъде сътворен с добре премерена, изчислена, премислена, почувствана мяра. 

Съгласявайки се с изкуствоведката Н.Маринчевска, която твърди, че: „В днешната 

визуална култура смесеното ДНК от видове, жанрове, стилове, техники и подходи е 

най-характерният белег на епохата― и която разглежда анимацията като „изконно 

средство за смесване между реалността и имагинерното», определяйки й мястото на 

«универсален посредник и двигател за раждането на нови филмови форми»
13

, може да 

се посочи, че при киномюзикълът като именно такава «нова» форма ролята на 

универсален посредник между трите вида изкуства, интегрирани в него – самата 

музика, театър и кино, играе музиката.  

 На основата на анализа в тази глава могат да се направят следните изводи: 

1/Отправната точка за фантазията на режисьора на филмовия мюзикъл е музикалната 

драматургия – в нея трябва да се търсят визуалните секвенции, конфликната структура, 

особеностите на повествуванието. 2/Трансформирането на сценичния мюзикъл в 

екранен съдържа поредица от конфликтни възли, които трябва да бъдат разрешени в 

правилно естетическо съответствие. Игнорирането им води до разпадане на жанра и 

навлизане в територията на традиционното кино. 3/Оперните киношедьодври от 70-те 

години могат да служат за модел на асимилация на едното изкуство от другото. Те са 

своеобразна „заявка― за средствата, с които би могъл да си служи режисьорът на 

киномюзикъла. 4/Превръщането на сценичната условност в екранна условност изисква 

от режисьора на филма стройна система от изразни средства, кореспондиращи си с 

                                                
11

 Виж: Димитрова, Мая. Европейско кино в епоха на глобализация.  Институт за изкуствознание – БАН, 

Сектор „Екранни изкуства”, с. 16 

12
 Пак там. 

13
 Маринчевска, Н. Анимационните хибриди, издателство Титра, 2014.   
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особеностите на музикалната партитура и образуващи нов смислово-метафоричен (или 

символичен) план. Не е задължително този план да поддържа тясна семантична връзка 

с наратива – неговата автономност подчертава  тъкмо „условността― и авторския 

„поглед― на режисьора. 5/Музиката във филмовия мюзикъл е универсален посредник 

между трите вида изкуства - самата музика, театър и кино. 

 

Глава 3. Режисьорски търсения на кинематографична условност в 

американския филмов мюзикъл от началото на 21 в. (Мулен Руж, Чикаго, 

Фантомът на операта, Девет, Клетниците) 

 

В началото на 21 в. се наблюдава изчерпване на жанра филмов мюзикъл. 

„Задънената улица―, в която се оказва филмовият мюзикъл, кара режисьорите да 

тръгнат по пътя на радикалното новаторство, което поставя холивудския филмов 

мюзикъл в нов кръг на еволюционната спирала. Въпросът вече не е да се намери 

разннообразие в режисьорските хрумвания, а става дума за изобретяване на шокиращи 

и невиждани дотогава принципи, при които отклоненията от очакваното да достигнат 

впечатляващи размери. По пътя на този риск се раждат успехи, но и многобройни 

провали Успехът на филми като „Мулен Руж!― на Баз Лурман от (2001), „Чикаго― на 

Роб Маршал (2002) и „Мечтателки― на Бил Кондън (2007) показва, че режисьорите 

новатори могат да направят филмовите си мюзикъли печеливши и провокативни. В 

същото време обаче скъпите провали на „De-Lovely― на Ъруин Уинклър, (2004), 

„Фантомът на операта― („Phantom of the Opera)― на Джоел Шумахер (2005), 

„Продуцентите― ( „The Producers―) на Сюзън Стромън, (2005) и („Rent―) на Крис 

Кълъмбъс (2005) демонстрират, че Холивуд все още е склонен да се примирява с 

щампите и трудно пренаглася „фантазията― си по посока на неочакваното и 

артистично-дръзкото. Филмовите мюзикли от следващите години като „Девет― на Роб 

Маршал от 2009 г, „Суини Тод― на Тим Бъртън от 2007 г., „Клетниците― на Том Хупър 

от 2012 г., сочат тенденция за задълбочаване на експерименталността, при която се 

наблюдава главно неравномерност в находките. Успели в една или в няколко от 

линиите на филма, режисьорите показват слабост в други, което води до деформиране 

на естетическото единство, до нехармоничност и тромавост.  

„Мулен Руж“ 

Филмовият мюзикъл „Мулен Руж― няма свой сценичен прототип. Може би това 

е фактор, който определя лекотата, с която Баз Лурман си служи с кинематографичните 

средства, създавайки своя шедьовър – триумф на специфичната кино-визуалност. Той 

свободно смесва „боите―, използвайки различни театрални жанрове като опера, 

оперета, бурлеска, екстраваганца, ревю, при това ги експонира не просто в 

изображението, но ги извежда и посредством играта на актьорите. Най-голямото 

постижение на Баз Лурман обаче е в уеднаквяването и хармонизирането на двата плана 

– «реалистичният» и «вокално-танцовият» – така филмът получава уникална жанрова 

единност на синтеза: музика – драма – танц – изображение. Използва се характерният 

за този филм крупен план (който идва на смяна на динамично-мозайковата структура 

на предшестващите изображения) – тази рязка смяна фокусира върху действено-

наративните сцени и дава бързи и лаконични портрети на героите, характеризирайки 

техните вътрешни обстоятелства. Раздробеността на музиката, нейният еклектичен 

характер, дават основние да се мисли, че в термина «музикална драматургия» във 

филма на Лурман акцентът е върху думата «драматургия». И това е така, защото 

музиката му е по-скоро естрадна, отколкото симфонична. Тук синтезът между драма и 

музика, в който музиката «поглъща» драмата, няма как да се състои – композиторът се 
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обляга на готови произведения от поп-културата (песни), които имат свое «затворено» 

значение, кореспондиращо с общия ход на драматургичната линия на «Мулен Руж» 

само с най-общи емоции – такива като любов, самота и пр.  

 “Чикаго” 

Филмът на Роб Маршал «Чикаго» представлява опит за връщане на класическия 

мюзикъл на екран.  Запазена е музиката на композитора Джон Кандер. Особеностите на 

филмовата версия на «Чикаго» недвусмислено говорят за силните връзки с театралния 

вариант. Новаторството на Роб Маршал е и в избора на сюжет. Както казва 

продуцентът сър Макинтош, мюзикълът трябва да бъде фрапиращ, той трябва да 

действа като «удар в слънчевия сплит». Ролята на тъкмо такъв «удар» в «Чикаго» е 

изборът на герои и тяхната история. Поетизирането на героини-убийци е дързък ход, 

несъвместим с канона на жанра от миналото му. По структурата си филмовият 

мюзикъл «Чикаго» е произведение, принадлежащо към групата на киномюзиклите, 

които «поддържат в различни сегменти наратива като проблемност и номерата като 

ескейпичност, но се опитват някак, но много умело, да интегрират номерата в 

цялостната структура (или – познатото ―cue for a song‖)».
14

 Музикалните номера 

«навлизат» в драматургията, като я коментират. Те се пресичат на синтагматично ниво, 

кореспондират си по смисъл и емоционална атмосфера, но между тях има отчетлива 

граница. Номерата в «Чикаго» са истинско тържество на степа и джазовото 

интониране. Артистизмът се предава в намерената връзка между ритъма на монтажа и 

ритъма на музиката. Проблемът с «естетическата кохерентност» на «реалистичния 

план» е решен от Роб Маршал с редица осезаеми препратки към света на театъра. 

Много от песенните номера са измислени  като „брехтовски коментар― на ставащото. 

Режисьорът използва „наслагване― на образи в кадъра или в дадена кадрова секвенция. 

Театралността е изразена и чрез светлинното решение. Тук то има преднамерено 

„сценичен характер― – в повечето случи се използват фронатални и контра прожектори, 

които самите те като сценична апаратура, влизат в кадър. Така се получава игра на 

сенки, ефектни контражурни силуети, светлинни петна, в които се центрира фигурата 

на изпълнителя. Операторът Д. Биб майсторски показва проблясващите в нощния 

ресторант фигури на певицата и нейния концертмайстор, рязко отделя със светлина и 

умножава изображението на главната героиня с нейните огледални изображения, 

противопоставя Уелма Кели и Дороти Харт с контрастно осветление, играе си цвета в 

такт с динамичния танц.  

 

“Фантомът на операта” 

Сценичната версия на «Фантомът на операта» е толкова популярна заради 

запомнящата се музика на Андрю Лойд Уебър. Равновесието между външната 

действеност и психологизма, специфичното единство на структурната организация 

(редуване на обособени „затворени― номера с номера, които имат преходно-свързваща 

функция, обширният диапазон на вокалните „жанрове―, форми и изпълнителски 

средства, интегративното взаимодействие на симфоничния и рок-инструментариум) – 

свиделстват за опероцентризъм. Режисурата на Джоел Шумахер демонстрира 

подчертан пиетет към музиката, но той, за съжаление, е само външен. На практика 

режисьорът се стреми към  разширяване на наратива на филма, търсейки опора в 
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обогатяването на сюжетните перипетии. Така той очевидно се опитва да оправдае 

появяването на мюзикъла именно на екран – създавайки от него просто класически 

психологически филм – трилър  с елементи на «хорър». Фактът, че той иска да създаде 

реалистичен филм, несъобразен със законите на музикалната драматургия, се изразява 

и в начина, по който той подхожда към кинематографичната среда. Шумахер подхожда 

към филмовия декор музейно, буквално и съвсем не от позицията на режисьор, снимащ 

мюзикъл. За него е важно да покаже достоверността на сграда с цялата й нейна 

помпозност, със статуите и мозайката на фоайето, с нейните ангелчета, амурчета, 

мраморни стъпала и пр. Намерените детайли като алена роза с черна панделка, паднала 

на искрящия сняг, зимно деколте, черната кожена ръкавица на Фантома, многото 

свещи, надгробни паметници в стил бароко, стелеща се над него мъгла – са просто 

комплекс от визуални клишета, които само усилват усещането за режисьорска 

безпомощност. Музиката и вокализрането в този филмовия мюзикъл са естетически 

отделни от екранното изображение. Шумахер не търси по какъв специфичен начин да 

заснеме дуетите и ариите на героите. Самите арии и дуети се допяват докрай, 

илюстрирайки действие, вместо да го има самото действие. Така визуалният език става 

статичен, той буквално „спира―, когато започват вокалните „обяснения―. Вероятно 

Шумахер, давайки „предимство― на музиката, игнорира спецификата на киното, 

забравяйки че трябва да се търси синтез. Очевидно режисьорът решава да не посяга 

към динамичен монтаж – за да запази същото плавно темпо, характерно за рок-операта 

на Уебър. Този тип снимане дава основание на кинокритикът Питър Брадшоу да 

напише, че филмът е „толкова безжизнен и бездушен, че ти става чак страшно―, и че 

това усещане идва от начина, по който актьорите „се плъзгат наоколо и пропяват 

някакви песни в своите глупави костюми, сякаш са на ролкови кънки и някой ги влачи 

на буксир―.
15

 Проблемът за трансформацията на сценичната условност в 

кинематографична е решена от Шумахер доста лесно – той изобщо игнорира 

сценичната условност.  

 

„Девет“ 

 

„Девет― на режисьора Роб Маршал  е мащабна версия на бродуейския мюзикъл 

от 1982 г. която получава наградата „Тони― за ней-добър мюзикъл. Темата за 

творческите мъки на режисьора вече е изпробвана в киномюзикъла – в „Ах, този джаз― 

на Боб Фоси, който  може да бъде разглеждан като своеобразен образец. Режисьорът не 

успява да се справи с тази особеност на изходния материал (пиесата и либретото), 

изградена около нетипичния за мюзикъла модел на линеарно повествувание. Той 

подхожда към структурата на филма си като към класическите психологически филми, 

които, следвайки определението на Р. Дайър, «следват съдбата на един герой, 

интегрират другите характери и събития в неговата/нейната кариера, мотивират сюжета 

с препратки към неговата/нейната психология и зависят от двойната верига на 

хронологичното нарастване и събитийна поредица.»―
16

 Тук наративът не представлява 

просто психологическа линия –тя е дълбоко психологическа – заради актьорското 

присъствие на Даниел Дей-Луис – един от съвременните най-големи последователи и 

майстори на Метода (на Станиславски-Ли Страсбърг). Единството на филма се разпада 
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на отделни части тъкмо заради стила на наратива, който изобщо не предполага или 

трудно се поддава на преминаване към вокал. Вокалът предполага открит ход на 

изразяване на чувствата, а тук има „зациклено― невротично съзнание. „Театралността―, 

която е характерна за „8 и половина―, нещо повече – която в изобилие присъства в 

предишния филмов мюзикъл на самия Роб Маршал „Чикаго―, тук лиспва (с изключение 

на номера „Бъди италианец!―) По този начин той попада в една съвсем предвидима и 

клиширана структура. Очевидно е, че Маршал упорито се опитва да минимализира 

екранната условност или не успява да намери необходимата мяра, вероятно за да се 

държи по-близо до познатата му киностилистика и така да акцентира, че се снима 

самостоен  художествен факт – кино, което не се съобразява нито с условността на 

спектакъла, нито с принципите на музикалната драматургия. По този начин филмовият 

мюзикъл на Роб Маршал загубва както поетичността на първоизточника – сценичният 

му вариант, така и от сюррелистичността на най-първия оригинал – филмът на Фелини 

„8 и половина―.  

„Клетниците“ 

Филмовият мюзикъл «Клетниците» на режисьора Т.Хупър е екранизация на 

популярния едноименен мюзикъл-шоу по мотивите на класическия роман-епопея на 

В.Юго, създаден от Клод-Мишел Шьонберг  и от либретиста Ален Бублил. Филмът 

следва бродуейската постановка от 1987 г., възстновена през 2006 г. Режисьорът и 

продуцентът  Камерън Макинтош  са изцяло фокусирани върху проблема за начина на 

екранното реализиране на музиката на Шьонберг. Нещо повече, те  смятат, че именно в 

тази сфера ще покажат неконвенционални решения. Опитвайки се да намери нова 

филмова изразност, адекватна на «оперността» на произведението на Шьонберг, Хупър 

избира няколко художествени прийома, които да приближат киноразказа до извисената 

екстатичност на музикалната партитура. Най-очевидният е «живото» пеене на 

артистите пред камера на терен. Заснемайки песните, Хупър много често използва 

дълги крупни планове, за да се отделят (като в театъра) соловите партии на отделните 

изпълнители. Така режисьорът се опитва да преведе условността от оперното 

(театралното) изкуство на езика на екранната условност. Но дългите крупни и средни 

планове на Том Хупър с пеещ артист в центъра са провал за филма – те влизат в 

противоречие с природата на киното, в чиято основа е визуалността, динамиката. Друг 

проблем на „Клетниците―, отдалечаващ го от условността, изначално присъща на този 

жанр, е изображението на средата. Въпреки усилията декорите да бъдат стилизирани в 

мрачно-мистична цветове, излъчващи атмосферата на парижкото «дъно», киноразказът 

потъва в натурност – още повече че в много кадри се изобразява реална природна 

среда. Това приземява филма и му придава битово-описателен характер. Том Хупър не 

може да уеднакви типа „условност―. Например, в пролога той заявява един тип 

условност (при специфичното синхронизиране на  физическото дърпане на въжетата с  

музиката) – тук той създава кино стилистика, подчинена на музикалната драматургия. 

Нататък обаче Хупър продължава с реалистичен подход, което се подсилва и от 

използването на камера от ръка, създаваща ефект на документалност. Но тази 

„физическа реалност―
17

 убива въздействието на поетичността на музиката. 

Съотношението на пеещите артисти, които при това са живописно костюмирани и 

гримирани, и битово-реалистичните, детайлно разработени декори, създават ефекта на 

дисонанс, на нещо недовършено и неизведено докрай – очевидно е, че се изисква друг 

                                                
17

 Виж: З. Кракауэр. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва, «Искусство», 1974 

с. 66 
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подход, някакъв тип символика. В същото време Том Хупър се изкушава да използва за 

масовите сцени (хоровете и ансамблите) визуално решение в типично „бродуейски― 

стил, характерен с  пластическо ритмизиране, което от своя страна отново тласва 

филма по посока на условността. Но режисьорът пак не стига до чистота и на тази 

форма.  Том Хупър иска на всяка цена да избяга от конвенционалните подходи, но не 

успява да намери точната формула и мяра. 

На основата на анализите на филмите „Мулен Руж―, „Чикаго―, „Фантомът на 

операта―, „Девет― и „Клетниците―, могат да се направят следните изводи: 1/Филмовият 

мюзикъл от началото на 21 в. се подчинява на тенденцията за приближаване към 

естетиката на „авторското― кино. Режисьорът като фигура започва да доминира над 

композитора и хореографа – традиционно-водещи фигури от времето на класическия 

филмов мюзикъл. 2/Успешността на филмовия мюзикъл зависи от усилието на 

режисьора да намери точно вътрешно естетическо съответствие между съставните 

части като музика, вокал, изображение на средата, тип актьорска игра,  начин на 

заснемане, монтаж. 3/Филмовият мюзикъл има толкова по-кохерентна структура, 

колкото повече фрагментарността се заменя с единството на музикалната драматургия. 

При това вокалът се превръща в движещ елемент на сюжетното развитие, обединяващ 

както музикалното, така и общото съдържание на филма. 4/Отправната точка на 

режисьора в кино мюзикъла трябва да бъде центрирана около идеята, че той създава 

„фантазия―. Решенията й зависят от образността и интонационните комплекси, 

заложени в музиката. 5/Хармоничността и стилистическото единство на филмовия 

мюзикъл трябва да са свързани и изведени посредством крайна, радикална 

кинематографична условност. 6/Наративните части са успешни, когато са „утопични― – 

режисьорски са преработени така, че да се изключи психологичността и 

едноплановостта за сметка на актьорската гротеска (шарж, колунада, бурлеска) и да се 

постави акцент върху режисьорската образност – метафори, символи, акценти върху 

поетичното.7/ Киноразказът в мюзикъла генетично носи в себе си белезите на 

театралността, присъща на мюзикъла като естетическо качество, априори 

конституиращо феномена на този жанр. 8/Използването на натура в киномюзикъла в 

голяма степен убива хармоничността на филма, защото противоречи на поетичността 

на музиката. 9/Трансформирането на сценичната условност в кинематографична 

изисква намиране на среда, съдържаща степен на „изкуственост―. 

 

Глава 4. Методологични особености на режисьорския подход при 

реализирането на филмов мюзикъл 

Тази глава се фокусира върху особеностите на режисурата за филмов мюзикъл 

и нейния инструментариум. Подчертава се специфичността на режисьорската 

работа като  съчетание на новаторство, обединено с прийоми, съобразяващи се с 

консервативността на естетическия феномен на жанра.  Посочва се възможния път 

за обогатяване на режисьорските средства от есперименталното и авторското 

кино. Прави се опит да се обоснове режисьорска «лаборатория» на базата на 

използване на елементи от авангардни теории и практики в киното, театъра и 

музиката на 20 в., като тези на С. Айзенщайн, В.С. Майерхолд, Б. В. Асафиев. 

 

Филмовият мюзикъл следва специфични и крайно строги формални канони и 

въпреки множеството особености на жанрообразуването, диктувани от дадено 
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историко-естетическо време, в методологията на режисьора, заел се с този тип 

изкуство, могат да се намерят универсални подходи. Водещата роля на музиката не се 

ограничава само до тази, съдържаща се в номерата. „Реалният― план, въпреки че може 

изобщо да е амузикален, трябва да се построи от режисьора като „пауза― (използвайки 

определението на С. Айзенщайн), т.е., в строгата вътрешна темпоритмичност на 

музиката – в зависимост от местоположението на тази „пауза― в общата музикална 

тъкан на цялото. Умението на режисьора да подчини на единен темпоритъм цялостната 

структура на филмовия мюзикъла (както е например в „Мулен Руж― и „Чикаго―), без да 

игнорира наративните части, а като ги „инкорпорира― в тази цялостна „звучаща― 

филмова материя – е отправна точка за всички търсения на режисьора. При 

трансформирането на музиката във филм е необходимо линейното, реално текущото  

време, закодирано в музикалната партитура, да се преобразува в кино-време. Тук 

възниква нов проблем – тъй като е очевидно, че  външната музикална статика трябва да 

се компенсира за сметка на усилен зрителен поток, режисьорът (първосигнално) е 

принуден да прибегне до най-примитивната форма на изразни средства – до 

елементарен динамичен монтаж (в който се изразява в съотношението между 

музикалната динамика и кинематографичния план). За съжаление, дори най-известните 

режисьори на филмови мюзикли днес силно ограничават средствата си до кръга на 

познатите и проверени в конвенционалното кино прийоми. Очевидно е, че в един такъв 

сложен за реализиране филм, какъвто е филмовият мюзикъл, режисьорът трябва да си 

служи в по-голяма степен и най-вече с инструментариума на експерименталното кино. 

Колкото и да е парадоксално, но именно в този жанр, традиционно поставен вконтекста 

на масовото изкуство, има нужда от изтънчените авторски прийоми на 

експерименталното, или авангардното кино. Трябва да се потърсят образци за 

«метаезикови механизми в съвременната култура» , както и от (по-тясно), авангардните 

модели в самото кино, като например, филмите на френските дадаисти от 1920-30 г. 

(Cinéma Pur) – Рене Клер и Марсел Дюшан, от немското «абсолютно кино» на Ханс 

Рихтер, Валтер Рутман и Викинг Егелинк, от образците на 60-70 г. - «структурното 

кино» и «флаксуса», до Мая Дерен, която експериментира не само с изразните 

средства, но и с пространството и времето на филма, отбелязвайки, че «работата с 

пространството и времето става част от естествената структура на филма». Трябва да се 

случи някаква провокация към установения модел за филмов мюзикъл като част от 

мейнстрийма – провокация с ясно изразена модернистична позиция. Към чувствено 

новаторския опит на кино авангарда, който „отваря прозорец― към съжителството на 

екрана с други изкуства и така би дал възможност на кинотекста на филмовия мюзикъл 

(ако се използва) да придобие по-голяма гъвкавост, (която да поеме в себе си музиката), 

трябва да добавя и опита на киното, експериментиращо с „театрализацията― на 

екранното действие. Връщането на театралната условност в киното е свързано с 

търсене на нови езикови изразни  средства, което несъмнено води до елитаризация – и 

вероятно може да изглежда чуждо на такъв изначално „масов― продукт като филмовия 

мюзикъл. В частност, такива могат да бъдат открити не само във филмовите опери от 

70-те г., но и във филми на Ф. Фелини като „И корабът пътува― от 1983 г., на 

Л.Висконти: „Бели нощи― от 1957. Но несъмено най-отчетливи са търсенията на 

френския режисьор Ален Рене, Примери за такава театрализация са филмите на Ален 

Рене „Мело― (1986) и „Вие още нищо не сте видели― (2012). Истинският ефект от тази 

подчертана театрализация на пространството и в двата филма на Рене идва от 

съединението й с микроскопичното вглеждане в детайлите и нюансите в играта на 

актьорите. Режисьорът създава модернистичната си визия не само като експериментира 

с пространството, но и като си „играе― с времето – изразено чрез играта на актьора, 

така, както това е в театъра. Така съединението на подчертано условна среда и 
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свръхреално съществуващи хора в него създава необичаен кинематографичен образ, 

кореспондиращ си с този на театъра, където на сцената присъстват „живи хора―.  Това е 

типичен модел за превръщане на сценична реалност в кинематографична. Друг 

източник за алтернативно режисьорско мислене е теорията за монтажа, предложена от 

С. Айзенщайн. Тя дава основание последователният, непрекъснат, плавен поток от 

образи, представляващ основата за повествувателния-репрезентативен илюзионизъм на 

мейнстрийма да бъде конфронтиран с  «метафоричен монтаж», който не скрива, а 

обратно – подчертава «съединенията» във филмовия поток. В творческите търсения на 

С.Айзенщайн можем да намерим и практически сведения за работа над композицията 

на филмовия мюзикъл и, в частност, за работа в неговата „кулминация― – която, според 

руския режисьор, е в точката на т.н. „златно сечение―. А също така и в неговата теория 

за „монтажа на атракциони―, които той определя като ―всеки агресивен момент на 

театъра, т.е. всеки негов елемент, който подлага зрителя на чувствено или 

психологическо въздействие, което е проверено и математически пресметнато така, че 

да възбуди определени емоционални потресения във възприемащия…». Но цялостната 

нагласа на режисьора към мюзикъл – полето, където започват неговите «фантазии» за 

филма, се коренят в «музикалната партитура». Режисьорът на филмовия мюзикъл 

трябва да умее да чете партитурата и то не просто да разчита нотите, а да може да се 

справи с такова понятие като «музикален анализ». Многото грешки, допуснати от 

режисьорите в съвременния мюзикъл, идват оттам, че режисьорът започва анализа си 

от сюжета, а не от музикалната партитура. Важно теоретично значение има и понятието 

симфонизъм като метод за художествено обобщение в музиката, основано на 

динамично възприятие на действителността в нейното развитие, сблъсък и борба на 

противоречиви начала. 

Като резултат от 4 глава следват изводите:1/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. 2/Успешността на филмовия 

мюзикъл зависи от намирането на точни вътрешни съответствия между различните 

изразни средства във вокално-хореографския план (помежду им) и между вокално-

хореографския план и сюжета. 3/Динамизирайки визуално-монтажната линия, 

режисьорът може да не използва непрекъснато динамичен монтаж, чиято необходимост 

изглежда задължителна  на пръв поглед. При прилагането на тоналния, метричния, 

обертоновия, ритмичния и интелектуален монтаж звукът поема функцията на 

предаването на ритъма.4/Мюзикълът като жанр, съдържащ в корените си конгломерат 

от театрални изкуства като гротеска, гиньол, бурлеска, ревю, екстраваганца, шоу – 

изисква от режисьора на екранната версия задължително използване на елементите им, 

модифицирани съобразно музикалната партитура, и въплътени в принципите на 

актьорската игра.5/Наративът и „номерата― във филмовия мюзикъл се обединяват общо 

като „монтаж на атракциони―, съдържащи  стилистически единен „почерк―. 

„Реалистичният план― е винаги условно „реалистичен―, защото съдържа априорна 

„утопичност― 6/На основата на ритъма режисьорът на филмовия мюзикъл трябва да 

създаде единно и здраво преплетено екранно произведение с „математически― точна 

композиция, което не се разпада на съставни части: драматично-сюжетни и вокално-

хореографски. Отправна точка на „фантазията― трябва да се търси в музикалната 

партитура. 

Заключение 
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Обзорът на филмовия мюзикъл в картината на кинематографичната практика ни 

дава ясна представа за трудността и капризното своеобразие на този жанр, както и за 

риска, който поема един творчески екип начело с режисьора. Добрите образци на това 

кино все повече се отнасят не до масовата култура, а до пространството на изкуството, 

превръщайки се в модно увлечение на „посветените―. Отмира ли филмовият мюзикъл? 

Категорично не! Той се променя и това е така още откакто Офенбах прави първата си 

преработка през 1850-те. А промяната е най-ясният знак, че мюзикълът все още е жив и 

растящ жанр. Популярността на мюзикъла може да се задържи и заради съзвучността 

му с „клиповото― съзнание на съвременния зрител, което дава възможност активно да 

се възприема динамичното, яркото, омагьосващо зрелище на този вид кино с неговата 

силна вътрешна енергия. Както се оказва, филмовият мюзикъл е жанр, в който самото 

показване на екрана на пеене и танц притежава огромна емоционална сила на 

въздействие. Възможността, която киното дава да се разгледа отблизо един пеещ и 

танцуващ човек, е уникална. Такива възможности няма нито драматичният театър, нито 

музикалният – операта и балетът. Дали някога този жанр ще се върне към т.нар. "златно 

време", когато мюзикълите са били в центъра на популярната култура? Едва ли. Вкусът 

на публиката претърпява фундаментална промяна, а комерсиалното изкуство може да 

тече само там, където плащащата публика му позволява.  

Но най-големият проблем за съществуването на този жанр е режисьорският.  

В статията си „Защо модерното кино има нужда от по-добри режисьори и то 

спешно― кинокритикът Макс О‗Конъл прави един доста тъжен и дори гневен обзор на 

картината на съвременната американска режисура на филмов мюзикъл. Което не е 

никак странно – формирането на синтетичен режисьор с подобни умения е голяма 

рядкост. Визирайки „Джърси бойс― на Клинт Истууд (2014 г.) той пише: „Дори и ако 

Джърси бойс― трябваше непременно да бъде преработен във филм, стилът на Истууд е 

напълно чужд на материала. Филмът съдържа същата ненаситена палитра, с която 

Истууд и Том Стърн си служат от времето на „Mystic River― – това е лош избор за 

мюзикъл, който би трябвало да гръмне екрана…сухият стил на Истууд дава отпечатък 

върху филма, източвайки енергията, която той (филмът) има на сцената―.
18

  

Очевидно е, че въпросът не опира единствено до специалните умения на 

режисьора, а и до съчетаването им с особена чувствителност и дори чувственост – 

такава, каквато имат класиците на жанра Винсенте Минели, Боб Фоси, Баз Лурман – 

способни да създават онази възбуждаща въображението и опияняваща смес от страст, 

хумор, тъга, музика, бликнали песен и танц, на основата на музикалната драматургия, 

провокираща  творческото въображение и заедно с това практическите начини за 

екранната реализация на музикално-сценичното произведение.  

Както има понятие „синтетичен актьор―, така би могло да се предположи, че 

професионалният режисьор на киномюзикъл е „синтетичен режисьор―. В 

инструментариума му трябват да влизат познания и умения от областта на театъра, 

музиката, киното. На основата на музикалната партитура режисьорът на филмовия 

мюзикъл трябва да създаде стилистически кохерентно екранно произведение с 

„математически― точна композиция, което не се разпада на съставни части: 

драматично-сюжетни и вокално-хореографски, на реализъм и отделни условности, на 

психология и музикалност, на театралност и кино. Той трябва да намери „пружината― 
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на вътрешната хармония между разнопосочните елементи, съставящи екранното 

произведение, и то така, че тя всецяло да се „подчинява― на музикалната партитура. 

Проблемът за професионалното майсторство на такъв „синтетичен― режисьор, 

какъвто е режисьорът на филмовия мюзикъл, става все по-остър и то не само в 

Америка. Тайните на това изкуство, знанията и уменията се предават „от ръка в ръка― – 

те трудно се учат от книги и учебници и трудно се усвояват без болезнените уроци на 

една интензивна практика.  

Обобщавайки, ще цитирам мнението на Том Джоунс, автора на книгата 

„Правейки мюзикъл―: "Ясно е, че музикалният театър се променя. Никой не знае 

накъде се е запътил. Може би се движи не само към едно място, а към много. Това, 

мисля аз, би било здравословно, тъй като търсенето само по себе си би могло да е 

здравословно... Така е било за Шекспир в Елизабетинското време; така е било за 

авторите на мюзикъли след Роджърс и Хамърстайн; и така ще бъде отново. 

Междувременно ние нямаме друг избор освен да бъдем изследователи, а също и 

практици, да разкрием и поставим ограниченията, които ще ни дадат нашето собствено 

откритие и избавление―.
19

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Като приложения към дисертацията са предложени три раздела, които отразяват 

практическия инструментариум за работа на режисьора във филмовия мюзикъл:  

I. Използване на аудиовизуалния контрапункт във филмовия мюзикъл – 

изследване на епизоди от «Клетниците», «Фантома на операта», «Мулен Руж» 

II.  Използване на теорията за „Златното сечение―  в киното (С.Айзенщайн) 

за намиране на кулминацията на филмовия мюзикъл. (Примери от «Фантома на 

операта», «Мулен Руж») 

III. „Методика на екранна визуализация на музикалната партитура‖ - 

практическо приложение на теорията на С.Айзенщайн в полето на филмовия мюзикъл 

 

Библиографията съдържа 114 печатни и електронни източника 
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Филмографията съдържа списък от 64 филма  

 

 

 

 

 

 

Приноси 

Новото в дисертационото изследване може да се сведе до следните положения: 

1.  За първи път в кинознанието е направен анализ на естетиката на филмовия 

мюзикъл от гледна точка на концептуалните и постановъчни перспективи на 

режисьора. 

2. Предлага се методика за визуализация на музикалната партитура за  

трансформация на музикално-сценична форма в екранна. 

3. Направен е исторически преглед на развитието на американския киномюзикъл 

и на базата на показателни за жанра образци е изведена типология.  

4. Предложена е система от специфични режисьорски похвати, които 

естетизират изображението и кореспондират с визията в авторското и авангардното 

кино.  

5. Доказва се, че музикалната партитура като знаково изражение на музикалната 

драматургия е водеща за замисъла на режисьора. В нея могат да бъдат открити 

закодирани основанията за следните решения:  

• музикални  (какво и как се изпълнява) 

• визуално-монтажни (съотношение между натура и символика, характер на 

специални ефекти, цвят, ракурси, движения на камерата, планове) 

• драматургично-постановъчни (разработка на действената линия на 

персонажите, избор на актьорски изразни средства, мизансцен) 

6. Анализиран и типологизиран е инструментариумът на режисьора, занимаващ 

се с филмов мюзикъл, във връзка с изискванията на музикалната драматургия и 

театралния код на жанра. 
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