
СТАНОВИЩЕ 
от Петя Александрова Александрова, департамент "Кино, реклама и 

шоубизнес", НБУ, професор и доктор на науките в направление 8.4 

"Театрално и филмово изкуство", върху научните трудове за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално 

направление 8.4 "Театрално и филмово изкуство", обявен в Държавен 

вестник бр. 65 от 12.08.2022, с кандидат доц. д-р Андроника Мартонова. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания 

 От приложената справка се вижда, че доц. д-р Андроника Мартонова отговаря 

на минималните национални изисквания, а в някои параграфи забележимо ги 

надскача. 

II. Изследователска (творческа) дейност и резултати: 

1. Монографията „Между миграция и уседналост: екзотичният Друг и 

новото българско кино". 

Книгата има подзаглавие „Към културологичните полета на идентичността, 

различието и дискурса Свой/Чужд“ и е разделена на четири части. Първата започва 

с очевидната провокация да вплете образа на Бай Ганьо, но не като типична 

самоидентификация за съвременния българин, а в неговата двойственост – обект и 

субект на културното различие, „олицетворение на срещата с Чуждия/Другия, и 

самият Чужд/Друг“. Това задава тон на изследването, концентрирано върху 

българското кино от XXI век, като кроскултурно сравнение на няколко нива – 

представите за Другия и неговите за нас, съответствието или не на тези представи, 

оформяне и преодоляване на стереотипите. Въпреки рамките на разглеждания 

времеви период Андроника Мартонова съвестно вмъква и наличната филмография 

до 1989 година. Във втората част авторката прави преглед на изследвания по 

темата за другостта и чужденеца в различни полета за хуманитаристиката, 

включително разглежда в отделна глава women’s cinema в България. 

Третата част ни потапя в преодоляването на границите при срещата с чужденеца, 

като се занимава и с игралните, и с документалните, и с късометражните филми. 



Чужденецът е по-своему обаятелна личност, чрез отношението към когото се 

разкриват нашите културни липси. Темата за присъствието на различните етноси и 

религии и миграцията на българите и(или) завръщането им е благодатна за киното 

ни непосредствено след промените, но беше разбирана някак стеснено – с 

традиционните етнически конфронтации (основно с роми и мюсюлмани) или 

обратното, с тихите съжителства (основно с арменци и евреи); с образа на 

българина зад граница. Разглеждането обаче на бежанската криза е ново явление 

както в живота ни, така и на екран, на което авторката е обърнала адекватно 

внимание. Истинско новаторство на монографията е фокусът върху „невидимите 

малцинства“, тези от Близкия Изток, Азия и Африка.   

Четвъртата част ни предлага алтернативен поглед към Далечния Изток. Това е и 

хоризонта на очакванията ни спрямо Андроника Мартонова като дългогодишен и 

утвърден специалист по азиатско кино: още от дипломната й работа в НАТФИЗ  с 

„Екранизациите на Акира Куросава. Интерпретативни принципи”, през доктората й 

„Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-

естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ век)”в БАН, Институт 

за изследване на изкуствата, към доцентурата й с „Короните на Хануман. Образи на 

културната идентичност в съвременното тайландско кино” и издадената от изд. 

„Панорама“ книга „Йероглифът на киното“. Акцентът на анализите е върху 

вариантите на тази другост, доста различни от познаните ни балкански шаблони. 

Сблъсъкът, не задължително конфликтен, между българското и азиатското на 

родна почва е изследван в „Жълто куче“, „Снимка с Юки“, „Екшън“, „Тай дзи“ и 

„Лунен сладкиш“. Абсолютното потапяне в чуждата културна среда е обект на 

„Ага“, „Затънтен“, „Изневяра“ и филмите на Яна Лекарска. А контаминацията 

между българското и екзотичната Другост в малко познати култури на Азия и 

Океания се среща в „Истинско щастие“, „Здравей, Папуа“ и „Дългият път на 

крокодила“.  

Бих откроила няколко достоинства на този задълбочен и прецизен текст. Първото е 

безспорната му оригиналност в избора на темата. Колко близък или далечен може 

да бъде екзотичният Друг, колко познаваем и приемлив, колко отвореност можем 



да предложим, колко разминавания можем да понесем? Второто е в широкия 

диапазон от заглавия, които са изследвани – от високо оценените по фестивали 

„Ага“ или „Страх“ към нестандартните за нашите стереотипи „Снимка с Юки“ или 

„Жената на моя живот“; от документалните предизвикателства „Да живее 

България“ или „Пощальонът“ към малко познатите „Алаа“ или „Намнам Букньо“; 

от късометражните новели „Добри“ или „Изпит“ към жанрово хибридните „Като 

захарен памук“ или „Лунен сладкиш“. Друго достоинство на текста са конкретните 

анализи на тези филми, направени с добронамереност, но и остро журналистическо 

перо, с усет за актуалност, но и естетически изисквания. В тях си личи практиката 

на Андроника Мартонова като оперативен и активен критик. И не на последно 

място е умението на авторката да постави екзотичността на своите тези и избори на 

филми в широк контекст – както за културата на Далечния Изток, така и за 

българското кино; както за обществените процеси с европейска подплата, така и за 

рефлексиите на глобализацията.   

Книгата е част от проекта „Посттотаритарното българско кино – модели и 

идентичности“ на Институт за изследване на изкуствата, подкрепен от фонд 

„Научни изследвания“. 

2. Други публикации: 

Андроника Мартонова е приложила 11 статии извън монографията. Няма да се 

спирам поотделно на всяка, но ще отбележа няколко извода. Първият е лоялността 

на авторката към собствената институция и съответно към форумите и изданията 

на Института за изследване на изкуствата – тя от години ефективно се включва с 

текстове и в „Изкуствоведските четения“, и в списанието „Проблеми на 

изкуството“. Вторият е последователността й като специалист към азиатското кино 

във всичките му аспекти. По националност: корейско („Около Пон Чунхо и неговия 

„Оскар“ за „Паразит“.), японско („Не)приличният Ерос в японската визуална 

култура. (шунга, хентай, анимация, кино“), китайско („Към фантастичното в 

„Легенда за котката демон“). По вид: игрално, документално („Подценената 

реалност (Пост-Тянанмън в китайското независимо документално кино“), 

хибридно („Полетът на шаманската шапка из духовете на киното“), детско (Boys 



dont’t cry: the image of the children as a social problem in Hirokazu Koreeda’s films) и 

анимация (Прозирни светове (или за аспекти от естетиката на традиционната 

живопис в класическата китайска анимация и не само“; „(Не)приличният Ерос в 

японската визуална култура. (шунга, хентай, анимация, кино). По време: от 

началото на 20 век („Ханако: една Кабуки актриса из България и Трансилвания в 

началото на ХХ в.“) през средата („Забравената лента: из архивите и историята на 

българо-китайския документален филм „С песен по Китай“ (1955) до наши дни. 

Третият е способността да ни изненадва с нови теми („Когато куклите танцуват 

(Интердисциплинарни ескизи към връзката между анимация-танц-тяло“) или нов за 

нея фокус („Травматичният поглед на филмовата памет: принудителната 

асимилация във фокуса на посттоталитарното българско документално кино“). 

Публикациите показват авторката като многостранен и задълбочен специалист, 

който обогатява полето на киноведската мисъл. 

III. Други дейности на кандидата: 

От академичната справка прави впечатление участието й в множество 

международни и национални научни и приложно-научни проекти, което говори за 

определена способност да се работи в екип (не случайно доц. Мартонова е и 

ръководител на сектор „Екранни  изкуства“). Също бих отбелязала експертната й 

своеобразност (например работата с докторанти от Казахстан) и широкия обхват на 

специалистите, които я цитират. 

И накрая не мога да не добавя и личните си впечатления от кандидата като за 

много прецизен, задълбочен и неизменно оригинално мислещ колега. 

Казаното дотук ми дава основание да изкажа мнение, че доц. д-р Андроника 

Мартонова има необходимите качества, за да бъде избрана на академичната 

длъжност „професор ” и аз гласувам "ЗА". 

 

 

София, 10.11.2022  

С уважение: 

проф. Петя Александрова, д.н. 


