
СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

За дисертационния труд „Куклено-театралното представление (за 

възрастни и деца) от началото на 21.век в България“ от Зорница 

Каменова, докторант към сектор „Театър“, Институт за изследване на 

изкуствата, БАН с научен ръководител проф. д.изк. Камелия Николова  

За присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

 

Дисертацията на Зорница Каменова успява да отговори на един мащабен 

изследователски въпрос, който е поставен ясно още в началото на 

изложението – това е търсенето на основни ориентири, които могат да 

опишат панорама на изкуството на кукления театър в България от началото 

на 21.век.  Предложеният дисертационен труд заявява амбиция да погледне 

към това поле с ясни акценти на проучване. Фокус на изследването е 

куклено-театралното представление (за възрастни и деца) като 

естетическа реалност със специфичните й характеристики, които се 

проявяват в избрания период. Към проблематиката на художествените 

линии, поставени в центъра на интереса, авторката прилага подход на 

премислен баланс между собствено-театрално-валидното и разширено- 

контекстуално-историческото. В пресичането на тези две траектории тя 

търси основанията за определяне на онези явления, личности, тенденции и 

процеси, които съществуват в полето на кукленото изкуство в началото на 

21.век. 

Тази изследователска парадигма определя и широката рамка, в която се 

разполага анализът. Дисертацията уверено и систематично въвежда две 

оси, спрямо които ще построи изложението. Още в първа глава тя изяснява 

основните концептуални параметри, в които се движи разбирането за 

понятията кукла, кукленост, хомогенен и хетерогенен куклен театър, обект 



и материал, виртуални и реални измерения на пространството и 

участниците в художествената реалност на кукленото представление. 

Важни са акцентите, които тя поставя за да подчертае, че в логиката на 

една древна театрална традиция съвременният куклен театър преживява 

свой ренесанс и стимулира нови посоки на естетическа практика. 

Следващата линия, която организира изследването в плътно проведена  

доминанта в целия труд, е перспективата на историческата и 

контекстуалната ориентация. Двете последователни части (втора и трета 

глава) изясняват етапите, през които преминава куклено-театралната 

практика в България от най-ранните й проявления до точката на 

съвремието. Особено ценен е погледът върху най-разнообразни елементи 

от социалния и културния живот не само у нас, но и в Европа, които имат 

своя ефект върху българската куклена сцена. Най-съществена е трета 

глава, която методично и проникновено избистря пейзажа на разнообразни 

куклени представления с внимателно премислени специфики в практиката 

на театър за деца, за възрастни, за цялото семейство. В тези страници 

дисертацията насища изследването с много обективни факти, които 

авторката интерпретира свободно и уверено като си служи с аргументи от 

различен характер – критически коментари, изказвания на творци, 

собствени наблюдения и оценки, връзки с теоретичната база, поставена 

още в началото на труда. Дисертацията оглежда динамиката на почерци и 

авторски стилове и успява да открои уникалното, но и да го разположи в 

логиката на по-едри движения на естетическите търсения на куклената 

сцена. Така изследването демонстрира, че важни явления се зараждат и 

съществуват чрез докосването на артистични потоци, идващи от 

предходни исторически моменти (например нишката, която свързва 

артистичните куклено-театрални акции на интелектуалци от кръга на 

движението „Родно изкуство“ през 20-те години на 20.век с появата на 

ангажиран куклен театър за възрастни през втората половина на века). 



Посочени са и плодотворните връзки на взаимно захранване между 

процеси в драматичния театър и знакови фигури (Л. Гройс, Ю. Огнянова), 

които влагат важни теми и подходи в кукленото изкуство. Най-ценното 

качество на дисертацията е осмислянето на интензивната практика на 

куклената сцена и посочването на обединяващите моменти, което 

позволява да се откроят естетически характеристики и родства между 

творци и явления. В това отношение задачата на изследването е обективно 

твърде сложна, тъй като личностите, подходите, представленията и 

професиите са многобройни и разнолики и всеки външен и механичен 

подход би изкривил резултата. Дисертацията успява да премине успешно 

през риска на опростеното изреждане и описване на факти. Тя предлага 

една нюансирана картина, в която внимателно се посочват артистичните 

индивидуалности и уникалните приноси на творците от полето на куклено-

театралната практика. 

Изследването на Зорница Каменова идва навреме в научната литература, 

посветена на театъра. То успява да опише и осмисли един разнообразен, 

дори бурен живот на съвременната куклена сцена, като възстанови 

научния интерес към това изкуство. Дисертацията аргументирано избистря 

причините, поради които с днешна дата кукленото изкуство преживява 

възход (в български и в световен план) и успява да убеди читателя, че това 

не е точка за финал, а плодотворна нова ситуация. 

Всички компоненти на дисертацията са изготвени прецизно (структура на 

труда, библиография, приноси и автореферат). 

Приемем дисертацията „Куклено-театралното представление (за възрастни 

и деца) от началото на 21.век в България“ от Зорница Каменова за 

оригинално авторско произведение с научен принос.  

Гласувам с „ДА“. 


