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Институт за изследване на изкуствата при БАН 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от  

проф. д-р Румяна Каракостова 

за 

Дисертационния труд на тема:  

Ролята на режисьора 

в трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана 

от  

Петър Запрянов Одаджиев – докторант на самостоятелна подготовка, 

за присъждане на образователната и научна степен Доктор по 

специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. 

 

Представеният дисертационен труд на тема: „Ролята на режисьора в 

трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана” от Петър Одаджиев, 

с научен консултант проф. д-р Надежда Маринчевска, е актуална научно 

проблемна разработка в областта на съвременния киномюзикъл. 

Независимо че конкретният обект на изследване са американските 

филмови образци от ХХ и началото на ХХІ век, двата кардинални въпроса: 

за трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана и за ролята на 

режисьора в този многоаспектен творчески процес, се разглеждат в 

историко-теоретичен план за първи път в световната киноведска 

литература.   

Самият избор на дисертационната тема напълно съответства на 

системната професионална подготовка на докторанта: завършил НМА 

“Проф. Панчо Владигеров” със специалности оперно пеене (1992) и 

музикално-сценична режисура (1998), в последствие той се дипломира и по 

специалността филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ “Кр. 

Сарафов” (2001). През 2007 – 2008 специализира филмова сценаристика в 

Калифорнийския университет, през 2013 защитава докторска дисертация 

по музикознание в НБУ на тема Специфика на режисьорската работа в 
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изграждането на оперния спектакъл и музикално-сценичния образ, 

преработена и издадена година по-късно като монография (Оперният 

канон и съвременната оперна режисура). А в периода на настоящата си 

докторантура по кинознание в ИИИзк.БАН – паралелно специализира и 

филмово продуцентство в Колумбийския университет в Ню Йорк (2015 – 

2016). Междувременно неговият документален филм „ЕДИН КИНОМАН 

В НАЧАЛОТО НА ВЕКА” и телевизионният му сериал „ХОТЕЛ 

БЪЛГАРИЯ” печелят престижни награди на наши и международни кино и 

телевизионни фестивали. А късометражните „ФУЕТЕ” и „ЦЕЛУВКА ЗА 

ЛЕКА НОЩ” са селекционирани и отличени на десетки международни 

филмови фестивали, сред които Henri Langlois IFF и Clermont Ferrand IFF 

(Франция), FCMM (Монреал – Канада), New York University ISFF (Ню Йорк 

– САЩ) Мediawave IFF (Унгария), Arcipelago IFF (Рим), Seh Suchte IFF 

(Потсдам – Германия), Karlovi Vari IFF (Карлови Вари – Чехия), Cinema 

Jove ISFF (Валенсия – Испания) и др. Наред с успешната му реализация 

като продуцент и режисьор на оперни, танцови, театрални и филмови 

продукции, активната му изследователска и преподавателска дейност (в 

Ню Йорк) през последните години, обективно свидетелстват за цялостно и 

комплексно програмирана творческа кариера. 

Съдържанието на дисертационния труд (в общ обем 254 стр., от 

които 239 стр. чист изследователски текст – според странирането в 

електронния вариант), е перфектно структурирано в: Увод, Четири глави, 

Заключение, Приложения, Библиография (с 55 цитирани заглавия на 

кирилица, 40 на латиница и 29 интернет източника) и Филмография (с 64 

филмови заглавия). Хронологията на отделните глави и приложения от 

дисертацията е подчинена на единна изследователска логика така че 

независимо от конкретната им проблематика, те смислово се допълват и 

постепенно уплътняват защитата на кодираната още в заглавието 

изследователска теза. 
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Уводът на труда коректно въвежда терминологичния апарат на  

изследването именно на базата на задълбочено проучени световни 

източници и систематизирани публикации, в т.ч. и от български 

изследователи, като се позовава на най-авторитетни теоретични мнения и 

експертни оценки за мюзикъла в различните изкуствоведски области 

(музикознание, театрознание, кинознание); представя обекта и предмета на 

изследване; аргументира спецификата на жанровата проблематика и  

актуалността на изследователската теза, заедно с адекватните цели и 

задачи, които докторантът си поставя за нейното научно доказване. 

Провокиращата режисьорска идея за насочване към темата е точно 

формулирана още в самото начало на разработката: Създаването на 

хибрида „филмов мюзикъл“ като глобален синтез на музика, кино, 

изобразително изкуство, балет/танц и литература, е територия на 

експерименти и борба на различни гледни точки (с. 3). А личната 

мотивация на докторанта, съответстваща и на доказаните му творчески 

интереси, е повече от убедителна: За мен е важен въпросът, как един 

режисьор може да създаде оригинален, новаторски екранен мюзикъл, 

следвайки естетическия канон на жанра, в който обаче априори е 

закодирана стилистическата условност на театъра (с. 4). В тази връзка 

не мога да не отбележа и категорично изразеното от Петър Одаджиев 

становище за причините на настъпилата от края на ХХ и началото на ХХІ 

век естетическата криза в жанра, въз основа на което е изведена и 

докторантската му 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 жанрове 

(с. 6).  

Първа глава от дисертацията проследява историческите корени, 

еволюционното развитие по десетилетия през ХХ век и основните стилови 
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разновидности на мюзикъла, съпоставени с главните характеристики и на 

традиционно установените музикално-сценични жанрове – опера и 

оперета. Подробно коментира генетичната връзка между сценичния и 

филмовия мюзикъл, както и пряката постановъчна обусловеност на 

значителна част от ранните и класическите холивудски продукции от 

естетическата матрица на бродуейските хитове. Но при анализа на 

етапни филмови режисьорски решения от 70-те, 80-те и 90-те години на 

века, които все повече се влияят от елитарната оперна естетика и 

екранните й адаптации, паралелно с естествената грижа за съхранението на 

идентичния театрален код в процеса на трансформацията им от сцената 

към екрана, основно се акцентира върху принципните различия на 

театралните и кинематографичните жанрови особености, логично 

довели до окончателното обособяване на сценичния и на филмовия 

мюзикъл като две отделни самостойни изкуства. Разбира се, в разсъждения 

си докторантът се основава най-вече на научни публикации, свързани с 

типологията на жанра от водещите американски кино теоретици Рик 

Олтман, Ричард Дайър и Джейн Фюър, а като приносни за настоящето 

изследване ще откроя авторските му обобщения за характерните белези на 

сценичния мюзикъл (стр. 28 – 29), аналитично изведения жанров канон на 

филмовия мюзикъл (с. 50) и финалните заключения към главата (с. 60).  

Втора глава от труда доразвива теоретичните възгледи по 

отношение на жанровото разграничение между сценичния и филмовия 

мюзикъл, но от гледна точка на тяхната онтологична творческа философия 

и родовата им принадлежност към музикалния театър и музикалното 

кино. Аргументирано обосновава функцията на различния тип условност 

на музикално-драматичното действие в двете различни изкуства, дължаща 

се преди всичко на специфичната им времева и пространствена 

организация, и на различния контакт с публиката. Набелязва 

конфликтните точки (на естетическа несъвместимост) в процеса на 
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преобразуването на театралното изкуство във филмово и подчертава 

водещата роля на музикалната драматургия като обобщаващо 

структуриращо средство и определящ жанров ориентир за режисьора при 

трансформацията на живия, нефиксиран сценичен език на мюзикъла – в 

механичния, монтажно фиксиран аудиовизуален език на киномюзикъла. В 

същия контекст засяга и някои важни семиотични аспекти на 

взаимовръзката музика – екран.  

И тук отново прави впечатление солидната академична подготовка и 

професионална ерудиция на Петър Одаджиев, които му позволяват не само 

уместно да цитира и интерпретира, но и свободно да полемизира с 

възгледите на значителен брой филмови и театрални теоретици, 

изкуствоведи и музиколози, а  също и на именити филмови режисьори в 

тълкуванието на фундаменталните структурнопораждащи и 

формообразуващи категории: музикална драматургия, време и 

пространство, движение, динамика и статика, свързани с музикалния 

театър и музикалното кино, и с решаващия проблем за жанровата и 

естетическа трансформация на сценичното в екранно, респективно на 

музикалния образ – във визуален/кинематографичен. Наред със 

систематизираните заключителни изводи от тази глава – методологично 

ориентирани към анализите в следващата, като изследователски принос ще 

посоча и предложения от докторанта концептуален модел на режисьорски 

пълноценен филмов мюзикъл, според който: 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, като и двете зони трябва да имат единен 

вътрешен ритмичен принцип. И то така, че накрая да се получи «чисто 

кино», равнозначно на «чиста музика» (с. 89). В този смисъл заслужава 

внимание и следващият практически целенасочен извод: че при 

кинематографското преобразуване на театралното зрелище, се поражда 
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явна необходимост от яркост на изображението и от визуални ефекти, 

от ефектни кадри, разнообразна игра с възможностите на монтажния 

ритъм и неговото съчетаване с музиката и актьорската пластика, от 

противопоставяне на изобразителните планове, ракурси, SGI – целият 

кинематографски инструментариум, който може да доведе до състояние 

да шокира, провокира, изненадва зрителя… (с. 100). А във връзка с идеята 

за хибридната природа на киномюзикъла – очевидно подсказана от труда 

за „Анимационните хибриди” на научния му консултант проф. Надежда 

Маринчевска, Петър Одаджиев лансира и тезата за музиката като 

универсален посредник между трита вида изкуства, интегрирани във 

филмовия мюзикъл – самата музика, театър и кино (с. 104). 

След въвеждащия критичен коментар за задълбочаващата се през 

новото хилядолетие творческа криза на бродуейския и холивудския 

мюзикъл, в Трета глава от дисертацията детайлно се анализират и 

съпоставят различни експериментални подходи към жанра – провокирани 

и от няколко новаторски дръзки опити на европейския филмов мюзикъл.  

Но в центъра на изследователското внимание всъщност остават причините 

за шумните творчески успехи или провали по отношение на жанровата 

условност в пет знакови от началото на ХХІ век американски филмови 

продукции, разгледани по хронология: „Мулен Руж“ на Баз Лурман (2001), 

„Чикаго“ на Роб Маршал (2002), „Фантомът на операта“ на Джоел 

Шумахер (2004), „Девет“ на Роб Маршал (2009) и „Клетниците“ на Том 

Хупър (2012). По ирония на съдбата, тази хронологична последователност 

се оказва и своеобразна класация на кинематографичните качества на 

самите кинопродукции (с водеща позиция за „Мулен Руж” и последна за 

„Клетниците”), а до голяма степен – и на режисьорските амбиции за 

изобретяване на нов интригуващ жанров език. Придържайки се плътно и 

към актуалния тон на кинокритиката, съотнесен с премиерните прожекции, 

и към последвалите по-задълбочени изследователски оценки от различни 
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източници, свързани с предисторията на заснемането, реализацията, 

екипния и касовия успех на отделните филми, докторантът илюстрира с 

конкретни примери критичните възли, постиженията и грешките в 

режисьорските им и монтажни планове, които на практика определят и 

тяхната принадлежност към експерименталния – с препратки към 

авторското кино или традиционния тип американски киномюзикъли. Но 

от гледна точка на оригиналното екранно осмисляне на музикалната 

драматургия, на убедителната им кинематографична условност и 

всепризнатия жанров успех, единствените и безспорни образци на двата 

типа филми остават „Мулен Руж” и „Чикаго”. Извън обобщаващата си 

функция, аналитичните изводи  в края на главата несъмнено съдържат и 

полезни инструктивни насоки – особено за съблазнените от жанра 

начинаещите филмови режисьори.   

В последната Четвърта глава, въз основа на анализите от 

предходните три, е направен опит за обобщено проблематизиране на 

самата режисьорска методология в процеса на реализиране на филмов 

мюзикъл. Така съдържанието й изцяло се фокусира върху възможностите 

за разкриване и прилагане на доказано работещи универсални подходи към 

специфичните изразни средства на киномюзикъла, каквито на първо място 

са водещата конструктивна роля на ритъма и видовете синхронизация на 

музикалната/звуковата партитура с последователно редуващите се кадри 

от екранното изображение. В тази посока изключително ползотворно е 

припомнянето на музикалния характер на фундаменталната теория на 

монтажа от Сергей Айзенщайн и на методологичните – авангардистки, 

формалистки и структуралистки експерименти в киното на ХХ век, както 

и на успешните опити за театрализация на екранното действие от 

знаменити филмови режисьори като Фелини, Висконти, Бергман, Ален 

Рене. Според Петър Одаджиев, именно мощното влияние на 

неконвенционалния тип режисьорско мислене и на творческия подход към 
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операторските и монтажните техники в експерименталното и авторското 

кино подсказват надеждните механизми и за обновлението на каноничната 

форма на киномюзикъла, и за съвременните постановъчни търсения на все 

по-нестандартни като филмова естетика и експресивно въздействие 

жанрови екранизации. А възползвайки се от личния си режисьорски опит, 

във втората половина на главата докторантът неслучайно се спира на 

различните видове монтаж от системата на Айзенщайн, на 

режисьорските принципи на неговия учител Майерхолд и на изискванията 

му към актьорската игра в условния театър – абсолютно актуални и за 

филмовия мюзикъл, и на първостепенните по значението си за 

режисьорската работа в жанра музиколожки теории – за основополагащата 

роля на интонацията и симфонизма в музиката и за процесуалния 

характер на музикалната форма на изтъкнатия руски изследовател, 

композитор и педагог, акад. Борис Асафиев. В подкрепа на универсалната 

им методологична приложимост, Петър Одаджиев обобщава: С помощта 

на интонационния анализ на Б. В. Асафиев режисьорът може да проникне 

и в дълбочината, и в образността на симфоничния пласт на музикалната 

партитура – и то този, който съществува като „чиста музика”. Именно 

в тази сфера режисьорът трябва да търси конфликта на своя спектакъл, 

неговата мисъл, идея, позиция – и тя е различна от сферата на 

фабулността, свеждаща конфликта до линейност и повърхностност. 

Трябва да се търсят образите и тяхната борба именно в сферата на 

„чистата музика”, на нейната идеална същност – като висша проява на 

обобщение и най-активен смислов център ( с. 209). Докато финалните 

изводи от цялостните му разсъждения в тази част от дисертацията отново 

потвърждават проблемно приносния си и приложно инструктивен смисъл. 

Заключението на труда – написано по-скоро в есеистично-

публицистичен стил, резюмира настоящото кризисно състояние на 

филмовия мюзикъл и предлага принципни решения на ключови въпроси за 
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неговото евентуално по-оптимистично бъдеще, които заслужават 

ангажираното отношение най-вече на специалистите. От една страна се 

изтъква фактът, че независимо от комерсиалната си природа, жанрът вече 

не е част от популярната култура, а своеобразно модно увлечение за 

посветени. От друга – в сравнение с традиционните сценични изкуства 

(театър, опера, оперета, балет), възможността, която киното дава да се 

наблюдава отблизо един пеещ и танцуващ човек, е уникална. 

Същевременно, непрекъснато променящият се вкус на публиката 

фактически с нищо не гарантира завръщането на златната епоха на 

филмовия мюзикъл не само в САЩ, но и като световна тенденция (с. 211). 

Позовавайки се на безкомпромисните преценки в обзорната 

публикация от 2014 на американския кинокритик Макс О„Конъл: Защо 

модерните филмови мюзикъли имат нужда от по-добри режисьори и то 

спешно, както и на личните си наблюдения и професионален опит, Петър 

Одаджиев с основание квалифицира основния проблем за продължаващата 

криза в жанра именно като режисьорски. Нещо повече – според 

обобщените експертни мнения, съвременното състояние на киномюзикъла 

и изчерпването на креативните му ресурси недвусмислено сочат, че тази 

криза е пряк резултат от осезаемата липса на специално подготвени и 

високо талантливи синтетични режисьори (терминологичното 

определение в случая е въведено от докторанта по аналогия с 

общоприетото синтетични актьори). Именно в това се изразява и 

полемичният патос на заключението от дисертацията, което наред с 

проверените в режисьорската практика ефективни методи явно апелира за 

спешно преориентиране на подготовката на филмовите режисьори към 

постигане на комплексни знания в целия спектър на изкуствата и 

култивиране на експериментално артистично мислене.  

Приложенията, които оценявам като изцяло приносни за 

разработката, допълват аналитичната Трета и отчасти следващата 
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Четвърта глава: 1) с три примера за използване на аудиовизуалния 

монтаж в отделни епизоди от екранизациите на мюзикълите  „Клетниците” 

и „Фантомът на операта”, и на оригиналния киномюзикъл „Мулен Руж”;  

2) с две сравнителни таблици за прилагането на метода на златното 

сечение при определяне на кулминацията в екранното действие  на 

„Фантомът на операта” и на „Мулен Руж” (според теорията на С. 

Айзенщайн) и 3) с последователно разработена Методика на екранна 

визуализация на музикалната партитура – основаваща се на 

режисьорските подходи на Айзенщайн към цялостния процес на 

филмовото творчество. 

Авторефератът на дисертационния труд напълно отговаря на 

неговото съдържание и е изготвен според изискванията по процедурата.  

Докторантът има 5 различни по характер публикации по темата на 

дисертацията, в т.ч. един самостоятелен теоретичен текст за Майсторски 

клас по актьорско майсторство и интерпретация. 

 

В заключение: Предвид високата ми оценка на научните 

приноси в представения дисертационен труд на тема: Ролята на 

режисьора в трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана, 

убедено предлагам на членовете на НЖ да присъдят на Петър 

Запрянов  Одаджиев образователната и научна степен Доктор по 

специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия. 

А в качеството си на основен рецензент предлагам и след съответна 

редакция, трудът да бъде издаден като специализирано учебно пособие по 

кинорежисура. 

Рцензент: 

/проф. д-р Румяна Каракостова/ 

 

София, 18 август 2016.  


