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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Ирина Генова 

Нов български университет, Институт за изследване на изкуствата 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор“  

на Моника Илкова Вакарелова за дисертация на тема:  

„Визуална репрезентация на Холокоста (нерепрезентируемост и архив в 

изкуството на следпаметта)“  

с научен ръководител проф. д-р Александър Кьосев 

представена за защита в Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

Философски факултет, Катедра “История и теория на културата” 

 

 

 

 

Дисертация на тема „Визуална репрезентация на Холокоста нерепрезентируемост 

и архив в изкуството на следпаметта)“ е подготвена от докторантката Моника Вакарелова 

в катедра “История и теория на културата” във Философския факултет на Софийския 

университет и представена за защита. Темата на дисертацията респектира с точната си 

„прицеленост“, с терминологията, която ни препраща към сложни и дълготрайни 

изследователски усилия и спорове, с намерението за разширяване в българските среди на 

дебатите за Холокоста и за дискурсите относно случилото се в България. 

 Така формулирана, темата несъмнено изисква интердисциплинно поле на 

изследвания. Подготвката й в катедра “История и теория на културата”, под научното 

ръководство на проф. Александър Кьосев, гарантира много добра среда за работа на 

докторантката. Моника Вакарелова се е възползвала отлично от културоложката, 

мултидисциплинна общност и е изпробвала различни позиции и подходи, за да развие 

темата. В това може да се убедим дори само от бегъл преглед на богатата литература. 

Визуалният аспект, който е заявен в заглавието като център на интерес, с напрежението 

между и заедността на възможност / невъзможност за визуално представяне на Холокоста, 

е водещ в структурата на дисертацията. 

Изложението е организирано в три части с по две глави, всяка от които с по три 



 

2 

 

подчасти, увод, заключение, библиография и приложение от 17 визуални примера с 

тяхното описание. В увода са представени предметът, целите и методологията на 

изследването.  

В първата част авторката ни въвежда в проблематиката от 1980-те години до днес, 

коментирайки дискусии, текстове, понятия и техните употреби. Особено внимание е 

отделено на термина „следпамет“ на американската изследвателка Мериан Хърш, който 

Моника Вакарелова въвежда в полето на визуалните изследвания и превръща в ключов за 

своята теза. 

Втората част обсъжда теоретичния дискурс на невъзможността за репрезентация – 

в първа глава, с текстове от Жан-Франсоа Лиотар, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен, и 

дискурса на архива, документа и визуалното свидетелство – във втора. Проблематиката на 

визуалните свидетелства, на фотографските архиви, на статута на документалната 

фотография е представена с позицията на Клод Ланцман, автор на филма „Шоа“ (1985 г.), 

и тази на Жорж Диди-Юберман, разгърната в обсъждането му на филма на Ланцман в 

книгата „Образи въпреки всичко“ (2003). Подробно разгледан е и анализът на  Диди-

Юберман на четири фотографии от Аушвиц. Докторантката представя и критиките спрямо 

позицията на Диди-Юберман. Тя приема постановките му за „монтажния“ характер на 

въображението и мисленето на времето като неотменим аспект на паметта.  

Третата част на дисертацията e фокусирана върху художествени произведения и 

практики: във и извън изложбените зали, мемориали и мемориално - музейна архитектура. 

Изследвани са употреби на понятията „възвишено“ и „травма“ по отношение на 

художествени форми и практики през ХХ и ХХI век. Сред основните артистични примери 

са: Еврейският музей в Берлин (2001) по проект на Даниел Либескинд, Мемориалът за 

убитите евреи в Европа (2005) от Питър Айзенман, работи на Кристиан Болтански, Хорст 

Хохайзел, Йохен Герц, Гюнтер Демних, Сюзан Хилър. Тук, разбира се, може да се добавят 

още визуални примери, разширявайки топографията с Централна и Източна Европа. 

Давам си сметка, че и в този вид дисертацията е обширна и убедителна, но поради моята 

свързаност с визуалните образи, би ми се искало при публикуването й като книга, което 

препоръчвам, тя да бъде обогатена. Друга препоръка в тази насока е подробното описване 

на образите (с местонахождението им днес) във визуалното приложение. 

Твърдението за двойствената роля на художествените творби, които явяват и в 
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същото време апелират за памет относно Холокоста, е един от приносните аспекти на 

дисертационния труд.  

В заключителната част авторката обобщава основните изводи на изследването. С 

„изкования“ в тази работа термин „изкуство на следпаметта“ тя заявява тезата за  

критическа потенция и активна роля на визуалния образ, който не подкрепя нито дискурса 

на невъзможната репрезентация, нито този на визуалния архив. 

Тук ще поставя и въпрос към Моника Вакарелова, според очакванията към 

процедурата на защита. Бихте ли коментирали кратко различията на участието във 

„въобразяването“ на памет (позволявам си тази препратка за краткост) между 

фотографията, филмовите произведения (самите те различни по характер), обществено 

консесусните мемориали и други художествени творения?  

  

Приносните моменти в дисертационния труд са коректно описани в края на 

дисертацията. 

Представен е списък с три научни публикации по темата – в брой 6, 7 и 9 на 

електронното списание „Пирон“, както и други публикации на дисертантката. 

 

Заключение: 

Дисертационният труд на Моника Вакарелова безспорно разширява обсъждането 

в българските университетски среди на актуалната тема за репрезентацията на Холокоста 

в съвременността. Навлизайки в сложно проблемно поле, авторката проявява висока 

ерудираност, способност за критически прочит и евристични качества при формулирането 

на теза, различаваща се от досега съществуващите. Езикът на изложението е ясен, с 

необходимите уточнения относно употреби на термини. 

Всичко това ми дава основания да гласувам убедено за присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ на Моника Вакарелова. 

 

 

 

януари 2016     Ирина Генова 


