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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д. изк. Анна Топалджикова 

по конкурс за заемане на академичната длъжност професор 

за нуждите на сектор Театър при Института за изследване на изкуствата, 

обявен в ДВ бр. 101 от 20.12.2016  г. 

с единствен кандидат доц. д-р Йоана Спасова-Дикова 

 

 

 

  

 Материалите за участие в конкурса представят трайния интерес на 

доц. д-р Йоана СпасоваДикова към природата на актьорското изкуство. 

Може да се каже, че нейните изследвания по тази тема заемат вече свое 

пространство в нашето театрознание. В много от текстовете си тя се 

насочва към проучване на гранични явления – преливания между различни 

актьорски техники, между живия актьор и мултимедийното изображение, 

между човешкото и постчовешкото, между спецификите на актьорското 

изкуство в различните култури. 

  

 Монографията Мелпомена зад желязната завеса. Народен театър: 

канони и съпротиви представлява историческо изследване на изкуството 

на актьорите в Народния театър през първите десетилетия след Втората 

световна война. Интересът е насочен към актуалните за периода 

естетически системи и проследяването им в театралната практика. 

Откроени са емблематични актьорски фигури от две театрални поколения 

– Кръстьо Сарафов, Георги Стаматов, Константин Кисимов, Владимир 

Трандафилов, Петя Герганова, Зорка Йорданова, Ирина Тасева и др. и на 

следващото поколение – Андрей Чапразов, Таня Масалитинова, Апостол 

Карамитев, Славка Славова, Спас Джонев и др. Може да се каже, че това е 

най-обемното и цялостно изследване за изкуството на български актьори, 

изградено върху дългогодишна работа по издирване и проучване на 

спомени, рецензии, портрети и др. исторически свидетелства. Въз основа 

на тези проучвания са очертани водещите за времето на изследването 

стилистични тенденции. 

 

 В главата Актьорското изкуство от сборника „История на български 

театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век”. (том 

4). Йоана Спасова изследва актьорските поколения от периода между двете 

световни войни. Приносен характер има фокусирането върху различните 
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стилистични влияния на немскоезичния и на руския театър, както и  

проучването на появилите се през 20-те години театрални студии и школи. 

 

 Обект на изследването в студията Communicating Posthuman Bodies in 

Contemporary Performing Arts (Нови литературни хибриди в епохата на 

мултимедийно изразяване) е взаимодействието между съвременните 

технологии и перформативните изкуства. Проследени са явления и 

театрални експерименти, които провокират актьора към прекрачване на 

представите за граница между човешко и постчовешко. Това открива нови 

гледни точки към идеята за тялото и към въздействието върху 

въображението на зрителя.  

 

 Подобни са темата и подхода на изследователското търсене в 

Дигимодернизъм и нови сценични хибриди. Тук Йоана Спасова проследява 

измененията в областта на перформативните изкуства под влияние на 

бурното развитие на новите технологии в последните десетилетия, което е 

обект на многобройни аналитични трудове по света. Въз основа на 

запознаване със съвременните теоретичните разработки на авторитетни 

изследователи на театъра в световен мащаб, тя се концентрира върху 

конкретни спектакли, изградени върху променената представа за актьора в 

една среда с нови предизвикателства и  възможности.  

 

 Различни аспекти на отношението актьор-образ са обект на 

изследването в Актьорското изкуство и възгледите за него, където е 

поставен въпросът за относителността и "автентичността" на сведенията за 

актьорската игра. Йоана Спасова избира да се довери най-вече на 

анализите, формулираните концепции, откритията на самите практици. 

Потърсена е режисьорската гледна точка на  емблематични театрални 

творци на ХХ век като Михаил Чехов, Константин Станиславски, 

Всеволод Мейерхолд, Бертолд Брехт, Йежи Гротовски, Анатолий 

Василиев. 

 

 „Похватът „театър в театъра” и театралната илюзия. Близост и 

дистанция между актьори и зрители“ е вглеждане в спецификата на 

различните принципи на актьорска игра, които определят отношението 

театър-зрител. Анализът се фокусира  върху различните принципи на 

въздействие върху зрителя на два станали вече класически стила – игровия 

театър и театъра на вживяването в образа. В този случай Йоана Спасова 

отново е избрала една актуална тема, към която световната театрална наука 

проявява траен интерес – театралното преживяване е видяно като обмен на 

енергии между сцена и зала.   
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 Между представените за конкурса материали присъстват и текстове, 

които интерпретират и коментират разнообразни тези в областта на 

театралното изкуство в „Концепцията за пресечните точки в 

съвременното историческо изследване на изкуствата“, „Идеалният” и 

„реалният” зрител в театъра", „Театърът на факта", „Модерност, 

театрална режисура, социализъм и след това“, „Театралният плакат – 

прозорец към друг свят”. 

  

 Научната дейност на Йоана Спасова, посветена преди всичко на 

актьорското изкуство в България – една малко изследвана област на 

нашето театрознание – доказва постоянен интерес и задълбоченост, 

теоретична подготвеност, творческо преработване на познание, придобито  

чрез работа с голям обем исторически документи и умение за съчетаване 

на различни изследователски подходи. 

 

Въз основа на доказаните научни приноси на приложените 

монография, теоретични разработки, студии и статии, убедено 

препоръчвам на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата 

да избере доц. д-р Йоана Спасова-Дикова на академичната длъжност 

професор. 

 

 

 

С уважение: 

 

Анна Топалджикова 

 

 

 

02. 05. 2017 


