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Единственият кандидат, подал документи за участие в обявения от Института за 
изследване на изкуствата към БАН конкурс, е доцент д-р Андроника Ма̀ртонова. Тя е 
добре познат специалист в областта на кинознанието, екранните изкуства и 
културологията, като голяма част от нейните интереси са свързани с артистичните 
практики и традициите на Азия.   

Професионалното развитие на кандидата е силно впечатляващо - от 2006 година 
до момента, доц. Мартонова е служител на Института за изследване на изкуствата, 
като в продължение на два мандата е била ръководител на сектор „Екранни изкуства“, 
а от декември 2022 вече е и заместник-директор на института. Паралелно с това, тя е 
хоноруван преподавател в три от най-престижните висши учебни заведения в България 
– Софийския университет, НАТФИЗ и НБУ, където води бакалавърски и магистърски 
дисциплини по азиатската култура и кинематография. 

 
На обявения конкурс за професор, доц. д-р Андроника Мартонова се представя с 

голям обем от материали - 11 статии и студии, както и с хабилитационен труд – 
монография, със заглавие Между миграция и уседналост: Екзотичният друг и новото 
българско кино. 

Приложените научни публикации са написани в рамките на осем години (2013-
2021) и това е интервалът между защитата ѝ на академична степен доцент и настоящия 
конкурс. Осем години са достатъчно дълъг период, за да може да разгледаме статиите 
и студиите не само като отделни трудове, а също така и като съвкупност, даваща 
представа за хоризонта  от интереси и методите на работа на автора.  

Ако очертаем географската граница на приложените към конкурса трудове, ще 
видим, че те описват и анализират проявления на визуалната култура в България и три 
знакови азиатски страни – Китай, Южна Корея и Япония.  

Интересът на доц. Мартонова към Изтока е основен за нейната изследователска 
кариера, като в случая трябва да бъдем абсолютно сигурни, че този интерес не идва 
само от любопитството към един екзотичен свят. В автобиографията ѝ може да 
проследим пътя на последователното и задълбочено натрупване на познания за 
културата на Азия, с основен фокус – кинематографията:  

Първата магистърска степен на Андроника Мартонова е от НАТФИЗ и е 
защитена с теоретичен труд на тема „Екранизациите на Акира Куросава. 
Интерпретативни принципи” (2001, Киновед). Втората ѝ магистратура  е от 
Софийския унивеситет и нейна тема е „Интерпретации на древния театрален 
трактат Натяшастра и традиционната индийска поетика в индийския филм 
„Девдас” (2006, Източноазиатски култури).  



Докторската теза „Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни 
структури и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ 
век)” е защитена към БАН - Институт за изследване на изкуствата (2005), а на конкурса 
за заемане на академичната длъжност доцент към същия институт, Андроника 
Мартонова се представя с хабилитационен труд на тема: „Короните на Хануман. 
Образи на културната идентичност в съвременното тайландско кино“. 

Също така, към образователните и научни постижения на кандидата в настоящия 
конкурс, трябва да бъдат добавени и придобитите знания за използването на два 
източни езика – японски и корейски. 

Резултатите от упоритото самоусъвършенстване на доц. Андроника Мартонова 
по отношение на азиатските култури се откриват във всеки нейн текст за региона. Тя 
пише за Изтока с любов, с широта на погледа, с дълбоко познание за изкуствата и 
традициите, с отношение както към историята, така и към случващото се в днешното 
технологично ежедневие. И независимо, че винаги на преден план в нейните 
изследователски интереси си остава кинематографа, тя със същата задълбоченост 
говори и прави паралели с всички останали изкуства. 

 
В статията Подценената реалност (Пост-Тянанмън в китайското независимо 

документално кино) (2014),  доц. Мартонова обосновава необходимостта от 
изграждане на семиотичната връзка „кино –традиционни изобразителни форми“ като 
основополагаща при разбирането и анализа на китайското (азиатското) визуално 
мислене: 

- „…съотнесено към кулурологичните зонообразуващи теории в изтоко-знанието, 
китайската култура е култура на образа, водеща своето начало от знаковостта на  
йероглификата. […] Тоест формулировката „background of understanding“ (Ескобар 
1994: 214) е работеща в своята  интерпретативна  сила  в  контекста на Китай и обекта 
на изследване…“ 

Убеден съм, че за специалист в четенето на визуалния наратив, разкриването на 
скритите детайли от йероглифа на азиатското кино е повече от предизвикателство. 

Статията (Не)приличният Ерос в японската визуална култура (шунга, хентай, 
анимация, кино) (2015) е пример за важността от познаването на „бекграунда“. В 
разработката, Андроника Мартонова сравнява и анализира традиционните еротични 
артистични форми (с акцент върху гравюрите шунга)  и търси тяхната трансформация 
в съвременните кинетични еквиваленти – анимация и кино. Тя обаче е наясно доколко 
различно е тълкуванието на Ероса в западната и източната традиция: – „Японската 
визуална култура артикулира еротичното по специфичен и същевременно контрастен 
на Запада начин…“ И за да може да бъде разбрана тезата на автора, се налага 
предварително изграждане на „background of understanding“ или както доц. Мартонова 
го нарича „поглед отвътре“. В текста тя дефинира историческите концепции за 
сексуалното в контекста на „двата цивилизационни центъра“ – Китай (сексуално-
ментална представа) и Индия (сакрален еротизъм), определя доминацията на 
китайското направление при формирането на японското еротично изкуство и чак след 
това стига до паралелите със съвременните проявления в лицето на анимациите 
„Печалната Беладона“ (Еичи Ямамото, 1973) и „Сластолюбецът“ (реж. Юкио Абе, 
1991) и игралния филм „Надуваемата кукла“ (реж. Хирокадзу Коре-еда, 2009). 

„Погледът отвътре“ , поглед който разгръща в дълбочина контекста на 
проблемите е специфична характеристика на всички трудове на доц. Андроника 
Мартонова. Смятам, че този белег не само описва работата ѝ, той може би често е и 
основна провокация и предизвикателство пред нея самата. Защото ако за българско 
изкуство и българско кино може да се пише с презумцията, че четящият текста е 



запознат с оформящата среда, то анализът на малкопозната или въобще непозната 
култура изисква превръщането на тази среда в част от основната проблематика.  

Така например в студията си от 2017 год., „Към фантастичното в „Легенда за 
котката демон“, доц Мартонова говори за филмовата интер-претация на режисьора 
Чън Кайгъ (2017) на  трагичната афера между китайската наложница Ян Гуйфей и 
Танския император Ли Лундзи. Става въпрос за сюжет с реални исторически 
персонажи, чиято съдба е интерпретирана многократно в класическото и съвременното 
азиатско (китайско, японско…) изкуство. Смятам обаче, че голямата вероятност 
съвременният западен реципиент да не познава основата на сюжета, върху който се 
гради тезата, е накарала автора да направи допълнителен обзор на историята в отделна 
глава на труда (Пътят на сюжета през литератури и култури)  и чак след това да 
стигне до киноинтерпретациите. В подкрепа на горното твърдение е и цитатът, 
използван от Андроника Мартонова по повод жанра (шънгуай), в който се 
позиционира творбата на режисьора Чън Кайгъ: 

- „Следвайки и теоретичните постановки на Цветан Тодоров (2009) ще видим, 
че не бихме могли напълно да приложим западното мислене върху конструктите на 
фантастичното в азиатския ареал. Този изплъзващ се жанр е някак много свойствен 
и вкоренен в китайската култура. Лимесите на колебание между реално и нереално, 
което е друга разновидност на въображаемото според Тодоров, като че ли са в 
ипостаса на особена калиграфия – моментът, когато четката пресъхва и остава по 
бялата хартия изтляващи следи от мастило. Какво виждаме в тези следи? 
Провокират ли въображението на реципиента? И на кой реципиент – западния или 
китайския?... “ 

Необходимостта от ситуиране на проблематиката спрямо условностите на 
азиатската културната среда съществува дори при теми, третиращи съвременни 
филмови сюжети. В статията „Около Пон Чунхо и неговия „Оскар“ за „Паразит“ 
(2020), Андроника Мартонова дава ключ, едва чрез който четенето на хибридната като 
жанрове кинотворба става напълно разбираемо. Ключът е Халю - корейската нова 
вълна - в същността си движение, което хибридизира различните култури. 

Отделям внимание върху специфичния „поглед отвътре“ на доц. Марто-нова, 
защото само чрез него може да бъде обяснена още една, „добавена стойност“ на 
работата ѝ. Наред с безспорната научна значимост, нейните  трудовете се явяват и ярък 
проводник на  източната култура въобще… 

Тук е мястото да разгледаме един друг важен акцент от автобиогра-фията  на 
кандидата. В полето „научни интереси“, наред другите сфери в които работи, 
Андроника Мартонова отбелязва и „междукултурна комуникация между България и 
Азия“. Споменатият интерес е проследим в два от приложените  към конкурса трудове 
–  студията „Ханако: една Кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на 
ХХ век“ и статията “Забравената лента: из архивите и историята на българо-
китайския документален филм „С песен по Китай“ (1955). 

Трябва да подчертая, че активната архивна работа на Андроника Мар-тонова е 
изключително впечатляваща. Постигнатите от нея резултати дават лице и конкретика 
на процеси, които на фона на глобалното взаимопроникване между източната и 
западната култура, може да изглеждат малки и локални, но смятам, че именно в това се 
крие и ценността им. Защото в случая става въпрос не просто за посочване на 
интеракцията между Европа и Азия,  а за поглед в огледалото на собствената културна 
идентичност, поставена в контекста на взаимоотношенията с далечния друг. 

 
Проучването за турнето на японската Кабуки актриса Ханако и нейната трупа по 

нашите земи следва пътя на един от първите директни контакти на българската 



общественост с японската (източната) култура. Изследването е провокирано от книгата 
на Савада Сукетаро „Малката Ханако. Странната история на единствения японски 
модел на Роден“, в която само се споменава фактът за изнесени представления на 
актрисата в България и Трансилвания. Освен кратката бележка, която ситуира 
събитията в твърде широк двугодишен интервал, в книгата липсва друга насочваща 
информация, не са посочени архивни и библиографски извори. Същевременно, 
гастролите на трупата на Ханако в Централна Европа и Русия са добре документирани, 
запазена е информация за личните контакти, кореспонденцията и влиянието на 
японската актриса върху големи фигури от света на изкуството (Огюст Роден, Гордън 
Крейг, Елеонора Дузе, Всеволод Мейерхолд, Николай Евреинов, Яков Протазанов, 
Константин Станислав-ски).  

Доц. Андроника Мартонова, приема възможността за потвърждаване на гастрола 
на Ханако в Царство България като предизвикателство, което би доказало, че страната 
ни не стои настрани от ранните интеграционни процеси между Европа и Азия. Така на 
“бял свят” се появяват публикации, дописки във вестници, реклами…, които свързани 
заедно дават общата картина на събитията. Резултатът от научното изследване – 
студията „Ханако: една Кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на ХХ 
век“ (2020) подкрепя информацията от извора и авторът на изследването за първи път 
изнася пред академичната общност документите и фактите за това. 

Статията „Забравената лента: из архивите и историята на българо-китайския 
документален филм „С песен по Китай“ (1955)  разкрива друг тип междукултурна 
комуникация – първата документална кино-копродукция между България и Китай.  
Филмът, разказващ за турнето на Ансамбъла за песни и танци при българската народна 
армия в азиатската държава, е забравен още по времето на социализма и само 
благодарение на проучването на доц. Мартонова днес  отново е преоткрит (вкл. 
дигитализиран).  Документалната копродукция е заснета по държавна поръчка през 
1955 год. и нейното послание е подчинено на идеологията на времето. Този факт обаче, 
не пречи на автора на изследването да види и оцени художествената стойност на 
творбата. Без да спестява анализ на пропагандните лозунги на филма, Андроника 
Мартонова акцентира на стойността му като художествено произведение. Тя ясно 
заявява, че работата на научния работник изисква абсолютна безпристрастност в 
оценката: - „Пренебрегването, отричането, изхвърлянето на старите филмови ленти и 
документални хроники само заради това, че са с идеологическо, комунистическо и/или 
партийно съдържание, е крайно неправилно, даже е и престъпно. […] Историческото 
минало се манипулира активно именно когато не се съхраняват, опазват и препрочитат 
изворите. „С песен по Китай“ е част от българското, но и от китайското кино – такива, 
каквито са в дадената епоха. Затова кинотворбата и наративите около нея не бива да 
бъдат затрупани с пепелта на забравата…“ 

Статията „Травматичният поглед на филмовата памет: принудителната 
асимилация във фокуса на посттоталитарното българско документално кино“ (2021) 
ни връща в проблематиката на родна земя. Споменатият труд осмисля рефлексията на 
новата българска документалистика към една много болезнена тема от близкото 
минало – насилствената смяна на имената при т.нар. „Възродителен процес“. 
Изследването е фокусирано върху филмите на знакови български творци - Мария 
Траянова, Татяна Ваксберг, Иван Росенов, Адела Пеева, Иглика Трифонова, Антоний 
Дончев, Станислава Калчева, Ирина Недева и Андрей Гетов и др. Творбите са 
анализирани в контекста на сюжета и неговата интерпретацията, като натрупването на 
различните гледни точки постепенно изгражда колективния образ на драмата. 
Андроника Мартонова засяга в статията (макар негласно изречена) и темата за 
присъствието на „другия“ в обществото. В случая, този “друг” доскоро се  е 



идентифицирал като част от цялото, но актът на бруталната асимилация“ изправя 
българи и мохамедани пред  разделението свои/чужди. 

Хабилитационният труд на доц. Мартонова - монографията “Между миграция и 
уседналост: Екзотичният друг и новото българско кино” (2022) разширява 
периметъра на проблема и поставя двойката свои/чужди в контекста на мигриращия 
човек. Тази нова, много по-широка рамка обобщава вглеждането на най-новото ни 
кино в „натрапеното“ присъствие на чужденеца, чиито обобщен образ е наречен от 
автора “екзотичният друг”. Всъщност, субектът на неприетия чужд не винаги идва 
отвън, много често отхвърлянето се случва вътре в самото общество и това е 
мотивирано от  някаква степен на другост - етническа, религиозна, социална… 

От гледна точка на досегашните научни търсения на Андроника Мартонова, 
темата за чуждия/другия не е съвсем непозната. Ако се върнем към нейното 
любопитство към Изтока, ще видим, че фокусът  на интересите ѝ  е поставен върху 
опознаването на далечния друг. Другият, за който искаме да научим повече и с който 
комуникираме през литуратура, изобразително изкуство и кинематография. В този 
смисъл трудовете на доц. Мартонова се явяват медиация между две културни и 
социални измерения, в които другостта е провокация към взаиморазкриване. 

Миграционните процеси от най-ново време пренесоха кроскултурната 
комуникация от екраните и книгите в полето на директните социални контакти. 
Процесът се оказа неочакван и травматичен и за двете страни. В битието се появи 
героят на екзотичния друг (по определението на Андроника Мартонова), търсещ 
приемане, но получаващ най-често отхвърляне. Рефлективно по своята същност, 
киноизкуството прие този  

конфликт като свой и превърна чуждия в герой на новото време.  
Смятам, че сетивността и вниманието на доц. Мартонова към света на далечния 

друг са ѝ помогнали да види и формулира темата за екзотичния друг в първото по рода 
и мащаба си негово изследване. То събира обширна библиография с 287 източника, 
към него е приложен списък с филмография от 200 заглавия от българското и 
световното кино, уточняващите бележки под линия са 277. Обобщението на 
различните аспекти на проблема “другия”, налага трудът да излезе извън очертанията 
на класическия филмов анализ и да прерастне в едно много по-широко 
интердисциплинарно изследване. 

 
Монографията “Между миграция и уседналост: Екзотичният друг и новото 

българско кино”  е труд, който рисува процесите в съвременното българско изкуство и 
който впечатлява с дълбочината на прозренията си. 

 
Заключение 
Предвид категоричната художествена и научна стойност на представените в 

конкурса материали, в съзвучие с яркото присъствие на кандидата като уважаван 
лектор и  

участник в национални и международни форуми и конференции, член на жури на 
престижни филмови фестивали, ерудиран и търсен университетски преподавател, 
убедено гласувам с „ДА“ за предложение към Научния съвет на Института за 
изследване на изкуствата да избере доц. д-р Андроника Мартонова на 
академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия. 

 
 

Проф. д-р Красимир Андонов 
9 януари 2023 г. 


