СТАНОВИЩЕ
от
проф. Кирил Мескин
относно: Дисертация- за присъждане на образователна научна
степен „доктор” на Дона Стелиянова Стоянова на тема
„Праисторическата пластика и нейните съвременни проекции в
българската скулптура”

Избраната тема от Дона Стоянова представлява интерес, защото
е съществена и актуална, но малко проучена от българското
изкуствознание. Запознаването с този труд показва, че авторът започва
да гради своята теза върху появата преди повече от 100 години на
модерното изкуство в Западна Европа като установява, че паралелно с
това се появяват и изкуствоведческите изследвания и публикации.
Дона проследява грижливо развитието на явлението „примитив”
в Европа и влиянието на праформите от древните пластични традиции
на Африка, Южна Америка и др. И констатира, че в България в резултат
на конкретни исторически и политически ситуации това се случва
много по-късно.
Дона Стоянова

в убедителен стил конструира своите

изследвания, изводи и заключения на базата на много събран материаллитература и снимков.
Наред с многопосочното изследване на явлението в Западна
Европа авторката обръща специално внимание на този процес в
България. Запознава се с праисторическата пластика по българските
земи, разкрита по време на археологически разкопки, с изследванията и
проучването им от най-известните български археолози и техните
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изводи на базата на културно-историческото развитие на древните
общества по нашите земи. И стига до извода че „…изкуството е
фундаментална

човешка

дейност

и

съществува

от

зората

на

човечеството…”. Дона търси и намира влиянието на праисторическата
пластика върху съвременната българска скулптура. Доказва го с
биографии, мисли и разсъждения на няколко български художници,
върху чието творчество тя открива влияние на праформите. И прави
оригиналното си заключение че „…древната пластика е призвана да
изпълни

своето

изначално

предназначение

по

отношение

на

съвременното изкуство- да „събере” завладения от силите на хаоса
разпадащ се човек”.
След като се запознах обстойно с материалите на дисертацията
намирам, че Дона Стелиянова Стоянова е с научно – изследователски,
събирателски и аналитичен потенциал, позволяващ й да поднесе
убедително своите изводи и заключения.
Убеден съм, че обсъждаме качествата на бъдещ успешен учен и
това ми дава основание да предложа на научния съвет да присъди
образователна научна степен „доктор” на Дона Стелиянова Стоянова.

11.12.2012г.

проф. Кирил Мескин
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