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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност професор по 

Театрознание и театрално изкуство (теория и история на актьорското 

изкуство), професионално направление 8. 4. Театрално и филмово 

изкуство, за нуждите на сектор Театър, обявен в Държавен вестник, бр. 

101/20.12.2016 г. 

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

 

от проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска], 

Институт за изследване на изкуствата, БАН 

 

За разглеждане в конкурса доц. д-р Йоана Спасова-Дикова представя 

монографията си „Мелпомена зад желязната завеса. Народен театър: 

канони и съпротиви“, главата „Актьорско майсторство“ от 

фундаменталното колективно историческо изследване „История на 

българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ 

век”. Том 4 (в съавторство с Николай Йорданов, Ромео Попилиев, Камелия 

Николова и Виолета Дечева), както още 14 студии и статии, публикувани 

у нас и в чужбина. Голям брой от публикациите на Йоана Спасова-Дикова 

са посветени на изкуството на актьора и в този смисъл могат да бъдат 

разглеждани като продължаващо и задълбочаващо се във времето 

изследване на тази проблематика. 

Монографията „Мелпомена зад желязната завеса…“ е посветена на 

актьорите от Народния театър в периода на установяването и разцвета на 

комунистическата власт в България. Това е цялостно изследване на 

методите и различните подходи към ролята на три поколения български 

актьори. Книгата на Йоана Спасова-Дикова е продължение на 

изследването ѝ в „История на българския театър…“, но е важно да се 

отбележи, че във втората монография авторката вече прилага и задълбочен 

теоретико-дискурсивен тип анализ. Например актьори като Кръстьо 

Сарафов, Георги Стаматов, Владимир Трандафилов, Иван Димов, 



 

 

2 

 

Константин Кисимов, Олга Кирчева, Зорка Йорданова и др. са водещи 

фигури и в двете разработки – като творци, работили и в двата периода на 

изследванията: между двете световни войни и във времето на 

социалистическите трансформации на театъра. Във втората монография 

обаче текстът съотнася анализа на творческия процес и с по-широкия 

контекст на политическото и социо-културно развитие на страната, както и 

с различните системи на теоретично осмисляне, и преди всичко с 

профанно прилаганата и идеологизирана в онова време „система на 

Станиславски“. Теоретико-аналитичният подход позволява на авторката да 

огледа проблематиката в съпоставително-системен план и да открои най-

съществените тенденции както в актьорското, така и в театралното ни 

изкуство като цяло. Тук трябва да се отбележи особената трудност на 

проучването, която произтича от самия характер на театъра като живо 

представление. В исторически план сценичното творчество не оставя 

материални артефакти и за него информация може да се черпи единствено 

от вторични източници. В това отношение Йоана Спасова-Дикова е 

преработила и синтезирала огромен по количеството си материал, открит в 

монографии, мемоари, рецензии, портрети, интервюта, снимки, архивни 

документи, аудио и аудио-визуални записи. 

Авторката предлага периодизация на отделните етапи от развитието 

на театралния процес: 1) първите две-три години след 9 септември 1944 г., 

продължаващи традициите на българския театър; 2) краят на 40-те и 

началото на 50-те години (сталинската епоха), когато се утвърждава 

тоталната и репресивна партийна идеологизация във всички сфери на 

обществото и изкуството; 3) водоразделната 1956 г., която отбелязва 

крехкото размразяване и сравнителното охлабване на комунистическия 

канон на соцреализма и набелязва основни характеристики, които стават 

водещи през периода на експресивното модернизиране на българския 

театър през 60-те години на ХХ век. 
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Към всички актьорски портрети Йоана Спасова-Дикова е подходила 

едновременно от гледната точка на индивидуалната конкретика – 

лаконично споменати биографични данни, образование, обучение, школи, 

артистични влияния и т.н. Но същевременно същинският анализ е 

построен върху стабилна теоретична основа – методите на изграждане на 

ролята; външни и вътрешни средства за „измайсторяването“ на образа; 

степен в смесването на противоположните подходи – преживяване и 

представяне – при всеки конкретен артист; интелектуална дистанция или 

пълно сливане с героя; баланс или дисбаланс между рационалното и 

подсъзнателното; градиране на стилистичните акценти – приповдигната 

патетичност, битов или дълбинно-нюансиран психологизъм, 

романтичност, лиричност, ексцентрика, характерно амплоа, докато се 

стигне до анализ на специфичните за даден актьор жестове, гласова 

характеристика и т.н. 

Централен проблем в изследването е и въпросът за реализма и 

неговата интерпретация във времето на комунистическата власт в 

България. Нормите на наложения от ждановско-горкиевските 

формулировки „социалистически реализъм“ се разглеждат от авторката в 

два плана – както като профанна стереотипизация (лишаване от творчески 

експеримент и експресия, оценявани като „формализъм“), така и като 

парадоксално достигане в практиката до романтизираната утопия при 

представянето на образите на вожда, на комуниста, на работническата 

класа и т.н. Тук особено приложим е анализираният от Йоана Спасова-

Дикова „актантен модел“, който разглежда актьорската игра не в нейната 

отделност, а само като елемент от общата система на действието, изтъкващ 

на преден план идеята за функционалността на всеки един елемент от 

театралния спектакъл, впрегнат да постигне желаната идеологическа цел. 

Същевременно авторката не се фокусира единствено върху външно 

наложените ограничения от тоталитарната власт, а проследява и онези, 
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изплъзващи се от комунистическата опека, театрални явления, които 

съставят живия процес на театралното изкуство. Именно от тях се 

пораждат впоследствие „съпротивите“, подривно промъкващите се идеи и 

артистични концепции, които обновяват българската сцена в края на 50-те 

и през 60-те години. 

Монографията е придружена с множество фактологични таблици, 

които са изключително полезни за читателя и онагледяват различните 

поколения актьори, както и режисьорите с техните постановки. Таблиците 

създават съпоставителна представа за ролите, репертоара, жанровото 

разнообразие или еднообразие на постановките и т.н. 

„Мелпомена зад желязната завеса…“ е задълбочено и приносно 

теоретико-историческо изследване, което заслужено вече беше отличено с 

награда „Икар’2016“ за критически текст на Съюза на артистите в 

България. 

Студиите и статиите, които доц. д-р Йоана Спасова-Дикова предлага 

за разглеждане в конкурса, показват разнообразните ѝ интереси и ерудиция 

в различни области на театралното изкуство. Те включват както 

методологически изследвания („Концепцията за пресечните точки в 

съвременното историческо изследване на изкуствата“), така и анализ на 

отделни аспекти от сценичното творчество – режисура, иконография, 

комуникация със зрителя, жанрови специфики и т.н. („Модерност, 

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

прозорец към друг свят”, „Идеалният” и „реалният” зрител в театъра“, 

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

между актьори и зрители“, „Театърът на факта” и др.) Интересни за 

българския читател са и изследванията на авторката върху далечни и 

екзотични театрално-ритуални практики („Театър, маска, ритуал в 

българската и балийската култури“, „Театърът на Бали и Ява”, „Ваянг – 

куклата сянка на Индонезия”). Същевременно Йоана Спасова-Дикова има 



 

 

5 

 

приносни изследвания и в най-новите области на съвременния хибриден 

театър и пърформанс. Студията “Communicating Posthuman Bodies in 

Contemporary Performing Arts” и статията „Дигимодернизъм и нови 

сценични хибриди“ анализират множество въпроси, свързани не само с 

отношението между новите технологии и театъра или вмъкването на 

мултимедийни елементи и екранни образи в спектакъла, но и разглеждат 

от философска гледна точка проблемите на етиката, езика и 

трансформациите на театралната комуникация. 

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова е учен с висока активност и 

иновативни идеи. Тя е участник и ръководител на множество научни 

проекти у нас и в чужбина, финансирани от европейски и национални 

институции. Участвала е в повече от 100 международни и национални 

конференции и други форуми. Авторитетът ѝ в професионалните и научни 

среди се доказва и от списъка с 65 цитирания, от които 17 са в чужди 

издания. Тя е и преподавател във ВУЗ, както и търсен експерт. 

Материалите по конкурса ми дават основание да смятам, че доц. д-р 

Йоана Спасова-Дикова е задълбочен учен с приноси в театрознанието и 

напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на научната 

длъжност професор. Като член на научното жури напълно убедено ще 

гласувам с ДА за нейния избор. Предлагам на уважаемите членове на 

Научния съвет на ИИИзк да изберат доц. д-р Йоана Спасова-Дикова за 

професор по Театрознание и театрално изкуство. 

 

20.05.2017            Проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] 


