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С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. д.и.н. Анна Топалджикова 

за дисертацията  

"Куклено-театралното представление (за възрастни и деца) от 

началото на XXI век в България" 

на Зорница Каменова - Тотева 

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 

 

 

 Дисертационният труд на Зорница Каменова Тотева е 

сериозно проучване и анализ по тема, която до този момент не е 

била обект на цялостно изследване с фокус към природата на 

кукленото представление.    

 В първата глава Зорница Каменова прави обстоен 

исторически преглед на променящите се във времето представи 

за куклата и за кукленото представление. Проследява различни 

теоретични концепции, които очертават основно спецификата на 

три типа разбиране за кукла и куклен спектакъл: имитация на 

човешки персонаж, стилизация и трансформация на материала. 

Тази глава доказва най-вече умението на докторантката да се 

концентрира върху същественото от натрупаното познание и 

теоретични основания, което ще бъде водещо в нейната работа. 

 

 Втората глава насочва интереса към развитието на 

кукления театър в България. Проучването връща назад към 

периодите от Освобождението до 1944 г., следващия 

социалистически период, периода на 90-те и на най-новото 

време, след началото на 21 век.  Заслуга на работата е много 

ясното структуриране на процесите. Откроени са етапни моменти 

на развитие – създаването на куклен театър за възрастни, който 

редом с театъра за деца получава свой самостоятелен естетически 

облик и програма, институционализирането на кукления театър, 

създаването на театралната мрежа на куклените театри в цялата 

страна, изграждането на базата, която е материалната основа на 

неговото развитие и др. Може би в един следващ етап на работа 

по тази тема анализът може да се допълни със съпоставки между 

естетическите търсения в областта на кукления театър в България 
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и навън, да се очертаят по-ясно аналогии, влияния и различия. 

Например по отношение на авангардистките експерименти в 

европейския куклен театър, за които се споменава в дисертацията 

- доколко изолиран (или не) остава българският театър.   

 Зорница Каменова обръща внимание върху значителната 

ролята, която изиграва драматургичният текст на куклените 

представления като  стимул за обновлението на театъра за деца и 

за възрастни. Акцентът е поставен върху безспорното значение 

на драматургията на Иван Теофилов. Мисля, че беглото 

споменаване на Радичков може да бъде допълнено с вникване в 

естетическите предизвикателствата, които неговите 

драматургични текстове поставят пред кукления театър.  

   

 Третата глава отбелязва новаторството като тенденция на 

преминаване от илюстративния театър към театъра на 

метафоричната образност през 60-те години на 20 в. 

Изследването се концентрира върху динамичните промени в 

кукления театър у нас след началото на 21 век. в областта на  

взаимоотношението текст-представление, структурата на 

кукленото представление, концепцията за взаимодействието с 

публиката и др. Погледът към режисурата се фокусира върху 

многообразието на театралния език и съвременното разбиране за 

куклено представление. Зорница Каменова проследява 

тенденциите на куклената режисура въз основа на идеите и 

театралната практика на различните поколения. Обръща 

внимание върху спецификата на присъствието на драматичните 

режисьори Любен Гройс и Юлия Огнянова като създатели на 

интересни и новаторски куклени представления.  

 Режисьорските поколения са разгледани в контекста на 

емблематични за тяхното време тенденции. Изследването 

анализира промените в областта на куклената режисура, 

връщайки се към режисьорската фигура на създателя на 

държавния куклен театър в България Мара Пенкова и 

продължава хронологично към модерните за времето 

естетическите търсения на режисьорите Атанас Илков и 

Николина Георгиева и продължава през времето, за да стигне до 

най-младото поколение. Спирайки погледа си върху 

представленията на режисьори, утвърдили се в последното 

десетилетие, Зорница Каменова разкрива богатството на новите 

идеи, провокирано от съвременните технически възможности за 

визуално внушение. Разгледана са обновените представи за 

взаимодействие между предметността на куклата и на човешката 
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фигура на сцената, за трансформациите във всички същностни за 

кукленото представление области.  

 

 Докторската дисертация на Зорница Каменова се отличава 

с професионално умение за работа с източниците, обширно и 

пунктуално проучване, което доказва и богатата библиография на 

цитираната литература. Осмислянето на натрупаните познания и 

аналитичният поглед върху разглежданите явления и процеси 

постигат убедително очертаване на водещи тенденции в 

развитието на куклено-театралното представление в България.  

 Въз онова на изложеното по-горе предлагам научното жури 

да присъди на Зорница Каменова Тотева образователната и 

научна степен доктор. 

 

 

 

29. 07. 2018                       Подпис: 

 

         (проф. д.и.н. Анна Топалджикова) 

 


