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Р Е Ц Е Н З И Я 

от доц. д-р Георги Вълчев 

за дисертационен труд на тема: 

 

Нови артистични практики, алтернативни градски пространства. 

Адаптиране на индустриално наследство 

от независимата артистична сцена в контекста на кандидатурата на 

София за Европейска столица на културата 2019 г. 

 

 За присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление: 3.1.Социология, антропология и науки за 

културата (Теория и история на културата. Градска антропология)  

на Петя Пешева  

с научен ръководител: проф. д.с.н. Ивайло Дичев 

  

Представеният за рецензиране дисертационен труд е с общ обем от 

255 страници и се състои от увод, изложение в три части, заключение, 

списък на съкращенията и библиография.  

В библиографията са посочени 122 заглавия, от които 59 на 

български и 63 на английски език..  

В увода докторантката обосновава фокусирането на 

изследователския си интерес върху една твърде специфична категория от 

културното наследство, каквото представлява индустриалното наследство 

в съвременната градска среда. Възприемано нееднозначно и 

противоречиво от днешното българско общество, то често се превръща в 

зона на сериозни конфликти, на скрити напрежения, на финансови 

интереси, на скрити инвестиционни намерения и на административна 

немара, които го поставят в постоянен риск и правят оцеляването му 
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проблематично. От символ на предишен икономически възход, този тип 

културно наследство обикновено се превръща в символ на актуална 

разруха и упадък, маркиращо местата на физическото си присъствие със 

знака на периферност, на маргиналност, на непрестижност, въпреки 

тяхното централно разположение в тъканта на съвременните градски 

пространства. Точно тези специфични характеристики на индустриалното 

наследство обаче го превръщат в притегателна сцена за реализация на нови 

артистични практики и на алтернативни форми на културно изразяване, 

които целят да заявят публично своите създатели като „независими 

творци”, принадлежащи на художествена сфера, където се наблюдава 

тенденция към все по-висока степен на мултижанровост, 

интердисциплинарност и едновременно съжителство на пазарно насочени 

и некомерсиално ориентирани дейности в мултифункционална 

пространствена среда. Всъщност поведението и активностите на 

новопоявилите се актьори от тази „независима” артистична сцена в 

рамките на София, опитите им да намерят своето място и да осигурят 

своето съществуване в съвременното културно поле са основния фокус и 

акцент на авторското изследване на Петя Пешева, както, разбира се, и 

отношението на местната общинска власт към този тип „алтернативна” 

културна дейност в рамките на подготвяната кандидатура за културна 

столица на Европа през 2019 г.  

 

Първите две глави са с научно-теоретична насоченост и по същество 

полагат теоретичната рамка на изследването, като в първата от тях, 

озаглавена „Въведение в изследователския проблем”,  докторантката 

обосновава актуалността на избраната тема и описва подробно обекта и 

предмета на своето изследване насочено към практиките, свързани с 

адаптиране на индустриалното наследство чрез различни артистични 

инициативи в периода 2012 – 2015 г. Коректно са формулирани и 
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изследователската цел и задачите на дисертационния труд, описана е ясно 

основната изследователска теза, според която адаптирането на пост-

индустриалните места като оживени пространства за съвременно 

независимо изкуство следва линията на движение от периферия към 

център и от алтернативно към пазарно. Неразвитата културна среда и 

липсата на регламентирано финансиране за независимия артистичен 

сектор в страната ни обаче не предполагат съществуването на 

алтернативна сцена в нейния класически смиъл на разбиране, а подходът и 

нагласата на местната власт да подкрепя основно проекти с „позитивен 

подход” и „креативни” дейности, от които не се очаква проблематизиране 

на реалността, води до едно своеобразно „инструментализиране” на 

артистичните дейности, както от страна на институциите, така и от самите 

артисти. В тази първа глава са представени още и използваните  от 

докторантката изследователски методи, които са обичайните за 

изследователския инструментариум на културната антропология включено 

наблюдение, полуструктурирани интервюта, посещения на терен, участие 

във вътрешни обсъждания и публични дебати, множество осъществени 

неформални разговори. Проведени са 18 интервюта с представители на 

„независимия” артиктичен сектор, на местната власт и на бизнеса, както и 

19 посещения на терен. В своята цялост методиката на изследването е 

базирана както на емпирични, така и на теоретични методи, включващи 

критичен прочит и интерпретиране на научна литература, преглед и анализ 

на интернет ресурси, в това число статии и телевизионни предавания. 

Във втората глава, озаглавена „Основни теоретични положения и 

терминология”, Пешева се опитва да въведе в оборот всички основни 

понятия, които имат базово значение за дисертационния труд. За целта 

този раздел от изследването е структуриран в пет обособени части. Най-

напред докторантката прави преглед на съществуващата по темата научна 

литература, включваща публикациите на автори от различни научни 
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дисциплини като география, архитектура и урбанистично планиране, 

социология, културна антропология, екология и пр. Наред с утвърдени 

имена на изследователи като Оже, Денгсдейл, Серто, Льофевр, Туан,  

Флорида, О`Дохърти, Куон, Ръг, докторантката въвежда в оборот и по-

фрагментарни изследвания на автори като Жаклин Кук, Кристел Терони, 

Мишел Ротенберг, Корин Ведрин, Сандра Тригано и др. Не са пропуснати 

и български автори като Кръстев, Бурлакова, Механджиев и Овчарова. 

След това, в останалите части  на главата се прави теоретичен обзор 

на ключови за изследването понятия като „място”, „не-място”, 

„пространство”, „алтернативно пространство”, „културни индустрии”, 

„творчески индустрии”, „индустриално наследство” и се очертава неговата 

обща теоретична рамка. Прави впечатление, че докторантката не се 

ограничава само до техния схематичен анализ, а полага усилия да ги 

доразвие или адаптира към конкретния български съвременен социален и 

културен контекст. Директното им механично пренасяне от един контекст 

в друг би довело до изкривяване на крайните резултати на дисертационния 

труд и това усилие само по себе си е един от приносните моменти в 

работата на Пешева. 

Третата глава, озаглавена „Адаптиране на индустриално 

наследство от съвременни форми на артистични практики в 

контекста на кандидатурата на София за европейска столица на 

културата” и съдържаща в себе си основните научни приноси на 

дисертацията, представя конкретната практико-приложна част на 

изследването и изводите и констатациите, до които достига дипломантката 

в хода на своята работа. В началото на главата Пешева описва вече 

осъществени подобни проекти в различни европейски страни и водещи 

културни центрове като Германия, Франция, Швеция, Норвегия и др., като 

не пропуска да включи добри примери от зоната на Балканите – в 

съседните ни Румъния и Сърбия, в Словения и Хърватия. Чрез тях тя се 
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стреми да илюстрира възможността обекти от индустриалната наследство 

да се превърнат в алтернативни художествени пространства без да 

престанат да бъдат носители на памет за вече отминали етапи от 

развитието на съотвените градове и за специфичната култура на хората, 

които са населявали някога прилежащите им жилищни зони. Фокусът на 

текста е насочен основно върху няколко проекта, свързани с адаптиране на 

изоставени индустриални обекти и пространства от представители на 

независимия артистичен или творчески сектор - а именно „Водна кула арт 

фест”, „UnderGara”, трамвайно депо „Клокотница”, „Зона култура”, 

„Топлоцентралата”. 

Първите два проекта, макар възникнали хронологически най-рано и 

получили първоначално подкрепа от страна на местната власт, са 

прекратени от нея съответно през 2014 и 2015 г. без ясна мотивация, което 

според Пешева повдига напълно основателния въпрос, доколко ефектът от 

популяризирането и осветяването на проблемни пространства и обекти 

чрез артистични инициативи, има положително въздействие върху тяхното 

развитие и опазване, а не ги поставя в ръцете на институциите като готов 

инструмент за извличане на политически дивиденти. Съдбата на 

останалите проекти е подобна, макар да са били от ключово значение при 

подготовката на кандидатурата на София за европейска столица на 

културата и при изготвянето на нейната апликационна форма. 

Изключително интересен в тази част на текста е направеният от 

докторантката анализ на очерталото се противоречие между самозаявената 

от „независимите” артисти „алтернативност” на тяхното изкуство и 

открито комформисткото им публично поведение спрямо местната власт. 

Вместо да провокира пазителите на културното статукво и дори да 

конфронтира своите създатели с част от общинските институции, вместо 

да разруши или да елиминира съществуващата система, подобно 

поведение според наблюденията на Пешева има за цел да постигне точно 
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обратното - да ги „впише в системата”. Причините за подобно 

противоречие, за подобно фактическо бягство от идентичността на 

„независимото” и на „алтернативното”  докторантката открива в 

неразвитата културна среда , в липсата на добре развити, а не кампанийни 

национални и местни културни политики в подкрепа на независимия 

културен сектор, както и в отсъствието на ясни регламенти за публичното 

му или частно финансиране. 

В Обобщителната част на дисертацията си докторантката извежда 

всички основни резултати и изводи, до които достига по време на 

изследователската си работа. Според нея местната власт не разполага с 

ясна стратегия и разработени целенасочени политики по отношение на 

независимите артисти. Проявените към тях жестове са плод на конкретната 

политическа и медийна конюнктура, свързана с желанието тя да се види в 

ролята на победител в надпреварата за културна столица на Европа през 

2019 г. и е по-скоро удовлетворяване на високо точкуваните европейски 

изисквания, отколкото плод на някакви конкретни и ясни, публично 

огласени критерии. От своя страна, за да осъществят своите проекти, 

самите артисти започват умело да жонглират с официалната реторика и да 

адаптират услужливо собствения си труд, превръщайки го в политически 

инструмент и в заложник за постигане на краткосрочни цели, а не в 

средство за налагане на нова естетика и нов смисъл чрез създаваното от 

тях изкуство. В този тип взаимно лицемерни отношения „алтернативното” 

е „периферно“ само защото остава извън територията и обхвата на дейност 

на официалните културни институти, а не защото се стреми да утвърждава 

принципи, проблематизиращи доминиращия социален порядък и 

свързаните с него ценности. На свой ред, местната власт подкрепя 

дейности – отделни творчески начинания, културни и творчески 

индустрии, вписващи се в доминиращото публично говорене,  свързано с 

привидното утвърждаване на „алтернативното” в противовес на 
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„официалното”. По този начин, в така очертаната опозиция,  второто 

печели множество дивиденти и то свеждайки до минимум евентуални 

възможни критики срещу себе си, което на практика лишава визираните 

наново усвоени обекти на индустриалното наследство от едно от най-

важните им качества – на носители на памет и информация за миналото 

развитие на една съвременна градска среда. 

Цялата дисертация е добре стуктурирана в отделните си части, 

между тях съществува отчетлива логическа връзка и добър баланс на 

обемите им. Текстът е написан на ясен и добре овладян професионален 

език, в който не се забелязва ненужно използване на чуждици, чиято 

прекомерна употреба обикновено в такъв тип трудове цели да прикрие 

изследователски дефицити или неудачи. Авторката заслужава 

поздравления и за последователно удържаната от нея критическа 

дистанция в хода на цялото изложение, за добре премерената и 

балансирана изследователска позиция, която демонстрира в осмислянето и 

коментара на събрания емпиричен материал. Всичко това говори, че Петя 

Пешева е изградила по време на своята докторантура и вече притежава 

всички необходими качества на млад изследовател, готов да поеме уверено 

по своя самостоятелен професионален път на развитие. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ: Разбира се, че работата не е 

лишена от някои непълноти  и пропуски. Съществува известно 

преекспониране и едностранчивост в анализа относно липсата на 

регламентация на публичното национално или местно финансиране на т. 

нар. „независим” артистичен сектор, плод на предоверяване на 

твърденията на основните респонденти,  като една от основните причини 

за описаните дефекти в неговата работа . В страната вече съществуват 

отделни творци, които успяват да отстояват своите идейни и естетически 

позиции с помощта на широка международна мрежа от различни 
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източници на финансиране, които успешно се вписват в стандартното 

разбиране за „алтернативност”. Има известна непоследователност и в 

коментарите относно ролята на частната собственост върху обекти на 

индустриалното културно наследство и възможността за административна 

намеса при тяхното опазване от страна на централната или месната власт. 

Също така, според мен, би било добре да се включат препратки, макар и 

чисто информативни,  към сходни опити за „усвояване” на подобни 

пространства, съществуващи в стратегиите и апликационните форми на 

останалите основни претенденти за българска културна столица на Европа 

през 2019 г.Тези забележки и препоръки обаче с нищо не накърняват 

убедителността на предложения дисертационен труд и в никакъв случай не 

могат да бъдат определени като непреодолим недостатък в контекста на 

цялостното изложение. Те трябва да бъдат възприемани по-скоро като знак 

за доуточняване и прецизиране в по-нататъшните бъдещи научни 

занимания на Петя Пешева.  

ОБЩ ИЗВОД: Представения за публична защита дисертационен труд от 

докторанта Петя Пешева е едно цялостно, хармонично построено и 

убедително завършено научно изследване по зададената тема. Ето защо, в 

качеството си на рецензент и член на Научното жури, напълно съзнателно 

и убедено ще  подкрепя присъждането на образователната и научна степен 

„доктор“ на Петя Пешева.  

 

 

17. 04. 2016 г.                                   Рецензент: доц. д-р Георги Вълчев 


