
 

 

                                                            Р Е Ц Е Н З И Я 

                                   от проф. д-р Александър Димитров  Грозев 

за хабилитационните трудове на д-р Господин Матеев Неделчев, представени                                            

за заемане на академичната длъжност „доцент”                                                                            

по професионално направление 8.4 „Театрално и филмово изкуство                             

научна специалност     Kинознание, киноизкуство и телевизия ( анимация) 

 

 

 

Д-р Господин Неделчев е подготвил и предлага за обсъждане 

хабилитационни трудове за заемане на академичната длъжност „доцент”, които 

включват подборка от разнообразни материали – авторски филми, научни 

съобщения, доклади, статии по проблемите на анимационното изкуство, както и 

разработки на учебни програми по специалността „анимация”. Те представят 

кандидатурата на д-р Неделчев в най-разнообразна светлина като творец и педагог. 

Представените за рецензиране материали покриват изискванията на процедурата по 

закона и аз ги приемам като основа за обсъждане.  

Активен кинематографист, един от най-интересните ни съвременни 

аниматори, автор на множество филми,  д-р Господин Неделчев от 1999 година 

редовно преподава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” по специалността „анимация”. Той 

има педагогическа практика и в други учебни заведения. Междувременно през 2016 

година успешно защити  докторска дисертация на тема: „Дигиталният свят на 

класическата анимация. Новите превъплъщения на традиционните анимационни 

технологии”. Този труд е пионерски принос в една сфера, която все по-категорично 

се налага в художествената практика на съвременото анимационно кино и, която 

няма подобни разработки у нас. Теоретичните наблюдения в дисертацията се 

опират върху богатия личен творчески опит на автора. Лишени от умозрителна 

наукоподобност, те имат своята научна и приложна значимост, защото са плод на 

интересните му търсения и експерименти.  

Множеството разнообразни по своя предмет занимания на кандидата (освен 

режисьор, д-р Господин Неделчев е художник и аниматор, продуцент и сценарист на 

филмите си), свързани с изкуството на анимационния филм, са друго свидетелство 

за неговата отдаденост на призванието, за последователност и постоянство на 



интересите му. В това може да се уверим дори преглеждайки бегло списъка на 

представените хабилтационни трудове, които обхващат широк спектър от проблеми 

и въпроси от теоретично и практическо естество. 

Измежду тях съм длъжен да отделя специално внимание на неговите филми, 

които хвърлят светлина върху специфичния свят на твореца, върху неговите 

художествени принципи и естетически предпочитания. Д-р Господин Неделчев е 

подбрал и посочил само три от немалкото си анимационни творби, защото по 

негова лична преценка те дават най-цялостна представа за посоките на търсенията 

му, за конкретните му творчески постижения и не на последно място – за чисто 

професионалните му умения. Бих искал веднага да подчертая, че самопреценката на 

д-р Господин Неделчев е обективна и точна. Миниатюрите „Мухата”, „Ден като ден” 

и „Мерси” изразяват в най-голяма степен неговия творчески натюрел, художествен 

вкус, както и степента на достигната кинематографична зрелост. Твърде 

разнообразни като проблематика, драматургия и реализация, тези филми 

респектират с дълбочината и лаконизма на филмовите внушения, със самобитните 

си пластични решения.  

Режисурата на д-р Неделчев е уравновесена във всички компоненти. За 

разлика от някои свои колеги авторът не търси и не акцентира върху ефектната 

рисунка или типаж, нито се увлича от самоцелното налагане на екстравагантни 

пластични решения. Той залага най-вече на задълбочения прочит на драматургията, 

която се стреми да обогати с оригинални визуални хрумвания и интересни 

метафори, отличаващи се с определен литературен привкус. Ясно се откроява 

типичният му индивидуален почерк, за който е характерно балансираното 

присъствие на философски подтекст и деликатна ирония в общото звучене на 

творбата. Това придава на филмите му смислов обем и една овладяна 

емоционалност. Без да слизат до равнището на елементарния вкус, те са достъпни 

за възприятие от широката аудитория почитатели на анимацията. Художественият 

изказ на д-р Господин Неделчев е самобитен като инвенции, стегнат, далеч от 

бъбривостта на някои съвременни филми. Режисьорът търси преди всичко онази 

визуална поанта, която логично „затваря” даден сюжет и подчертава желаните 

обобщения.  

В този смисъл не е пресилено да се каже, че авторът успешно продължава и 

развива традициите на националната анимационна школа, разчитайки чрез 

остроумно поднесена фабула да постигне внушения, надхвърлящи едномерното 

послание на един смешен виц. Стъпвайки върху богатото наследство на школата, той 

добавя нови моменти към нейната характеристика, които са свързани с 

използването на модерните технологии. Режисьорът дръзко съчетава широк спектър 

традиционни анимационни похвати и съвременни техники, постигайки хармонично 

равновесие между закачливостта на анекдотичната фабула и афористичната поанта 



на финала. Той съзнателно се стреми да доближи пластиката на своите 

произведения до светоусещането на съвременния зрител, който притежава завидна 

визуална чувствителност и култура. Усилията му в тази насока не са самоцелна изява 

на висок професионализъм, защото са подплатени с добра драматургия и овладян 

художествен вкус. 

В „Мухата”, например, режисьорът избира сюжет, в който разработва 

проблем с универсално морално звучене. Той се домогва до философски внушения, 

използвайки ефекта от повтаряемостта на еднотипни битови ситуации. Натрупването 

на подробности от битието на персонажа разширява обема на търсеното обобщение 

и то надхърля еднозначността на един обикновен, макар и остроумен анекдот. 

Случващото се с героя на филма е изведено като художествено послание със 

средствата на модерната анимационна изразност, която се опира върху различни 

елементи на емоционално въздействие – запомнящо се изображение и характерен 

типаж, агресивна музика, разнообразен темпоритъм на повествованието. Ярката 

метафора за неунищожимостта на Злото, което досадно кръжи около индивида и 

превръща живота му в абсурден кошмар, е поднесена запомнящо се силно. Филмът 

е отличен от Националната академия за филмово изкуство през 2009 година с 

наградата за най-добър анимационен филм. Пак същата година „Мухата” получи и 

друго авторитетно признание – наградата на фестивала „Европа е тук” в Пловдив. 

В миниатюрата „Мерси”, за разлика от подчертано философската 

задълбоченост на „Мухата”, авторът търси по-мека тоналност на разказа, 

независимо че отново води зрителското възприятие към осмисляне на абстрактни 

нравствени категории. Те са материализирани в един сюжет, пресъздаващ 

емоционална ситуация, в която героят на филма потъва в мозайката спомени от своя 

живот. Върху фона на колаж от знакови политически и обществени събития зрителят 

съпреживява историята на ХХ-век, в която малкият човек, героят на филма се чувства 

неуютно. Историята преминава покрай него, без да може да осмисли собствената си 

драма – драмата на нереализиралата се личност. Във филма тя е експонирана по 

интересен визуален начин. По-широкият исторически контекст придава 

допълнителен смисъл и дълбочина на обобщението: всекидневните компромиси, 

конформизмът и социалната апатия отдалечават личността от Мечтата. Внушенията 

се раждат от контрапункта между личната история и елегантно поднесените 

историческите препратки. 

„Ден като ден”, другата миниатюра на д-р Господин Неделчев, е сатира от 

висока проба. Авторът остроумно интерпретира темата за моралния дефицит на 

модерното общество. Безпощадната конкуренция, постоянната битка за място „на 

върха” са показани чрез ярки и запомнящи се метафори, материализирани в 

изразителен декор, построен по вертикалата, който индиректно препраща към 

културния архетип за Сизиф. Авторовата ирония е очевидна. Персонажите на филма 



са интерпретирани като бездушни марионетки на невидимата власт, която 

безжалостно намества всекиго в социалната йерархия на обществото. Това е 

подчертано с добре премислени художествени решения – отлично намерено 

пластично оформление на декора, отмерен механичен ритъм на творбата, 

калейдоскопично развитие на сюжета,  деиндивидуализирани типажи. И на 

последно място държа да наблегна върху изразителната музикална драматургия на 

филма, която способства за комплексното възприятие на творбата и нейните 

послания. 

Три толкова различни като наратив, проблематика и настроение филми, в 

които силната режисура е обединяващо звено. Самобитният й характер, 

увереността, с която се разгръща темата на всеки сюжет, придават личностен 

отпечатък на всеки един от филмите на режисьора. И още нещо – високият 

професионализъм на реализацията им е белег за зрелостта на твореца. Той не само 

борави с широкия спектър изразни средства на анимацията. Д-р Господин Неделчев 

използва предимствата на съвременните дигитални технологии, които разширяват 

възможностите на традиционния анимацинен филм. Той съчетава класическата 

изрезкова техника с фотоколажи, раздвижена рисунка, дори натурни кадри в 

търсене на максимална изразителност, съобразена с нагласите на съвременната 

аудитория. Режисьорът притежава художествен вкус, който го предпазва от 

еклектизма на сляпото следване на модерните тенденции. При него всичко е 

премислено, съобразено с драматургията на епизода и цялостното звучене на 

творбата. И, разбира се, всичко това е поднесено с една завидна филмова култура, 

изразяваща се в майсторското използване на монтажа като основно средство за 

водене на филмовия разказ.  

Отделно искам да наблегна върху друг компонент на изразността в 

анимационното кино – музиката. Във филмите на д-р Господин Неделчев музиката 

съвсем не е обикновен звуков фон, който запълва съществуващи празноти в 

драматургията, както това се среща в немалко анимационни филми. Тя е органичен 

елемент от художествената структура на неговите произведения, която коментира и 

нюансира смисловите кодове на творбата. В този смисъл работата на режисьора с 

големия наш композитор на филмова музика Борис Карадимчев е един от 

забележителните примери в нашата анимация за пълноценно сътрудничество, 

даващо конкретни художествени резултати. 

Като допълнение към вече казаното е необходимо още веднъж да отбележа 

участието на д-р Господин Неделчев в редица наши и международни фестивали за 

анимационни филми, където неговите филми са удостоявани с награди. Тези 

отличия са също атестат за художествените качества на неговите произведения.  

Натрупаният през годините професионален опит закономерно насочи 

режисьора към педагогическата практика. Той съзнателно избра преподавателската 



професия, която с отговорност упражнява вече 18 години. За това време успя да си 

изгради авторитет на добър учител, който не само познава отлично материята, но е в 

състочние да я поднесе пред възпитаниците си по подходящ, убедителен и 

разбираем начин. Като преподавател д-р Господин Неделчев винаги е на 

разположение на своите студенти, готов да помогне и да сподели нещо от богатия 

си професионален опит. Сам възпитаник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, той успешно 

се нареди сред уважаваните педагози в катедрата, възпитаваща кадри в областта на 

анимационното изкуство.  

Имам и непосредствени впечатления от неговата преподавателска работа в 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Той безспорно умее да създава така необходимия 

непосредствен контакт със студентите си, умело да насочва интресите им и 

деликатно да им помага да изявяват творческия си потенциал. А това са качества, 

които трябва да се уважават и поощряват. Освен това д-р Господин Неделчев е 

ръководител на множество успешно защитени дипломни проекти на студенти от 

специалността „анимация”. Водил е също така мастер-класове по анимация по 

време на участието си във фестивали и свои гостувания на други учебни заведения в 

чужбина.  

Но педагогическата работа има и една друга, обикновено скрита за външните 

наблюдатели и донякъде пренебрегвана страна – подготовката на учебни планове и 

курсове, които да отговарят на високите професионални изисквания по 

специалността.  Д-р Господин Неделчев е автор на програми по основните 

дисциплини в специалността „анимация”: „Технология на анимационния филм”, 

„Анимационен декор”, „Анимационен типаж”, „Живопис”. Той активно работи по 

създаването на програмите за модулно обучение, както и по едногодишната 

програма на „Школата по анимация” към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Това е 

немалка по обем работа, в която са вложени богат практически опит, теоретични 

знания и усет за прилагане иноватовните световни практики в областта на 

анимацията. 

Творческият профил на д-р Господин Неделчев би бил непълен, ако не 

спомена и неговата активна публицистична дейност – участието му в международни 

симпозиуми и научни конференции с доклади и съобщения. Интересен щрих в тази 

посока е авторският му документален филм „Парижкият дъжд на българската 

анимация” –  увлекателен разказ за постиженията на нашето анимационно кино, 

излъчван многократно по БНТ. 

Качествата на д-р Господин Неделчев като преподавател, както и неговият 

безспорен практически опит са наистина респектиращи. Всичко това ми дава 

основание да смятам, че той заслужава да му бъде присъдена научната и 

образователна степен „доцент”. Тя ще увенчае професионалното съзряване на този 

талантлив аниматор и без съмнение ще окуражи творческите му търсения, както и 



активното му участие в академичния живот на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Вярвам, 

че катедрата по анимация ще се обогати с още един доказал се авторитетен творец 

и уважаван педагог. 

Препоръчвам с вътрешна убеденост на уважаваното научно жури да избере 

без колебания  д-р Господин Матеев Неделчев за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по Анимация. 

Гласувам с ДА. 

 

 

Проф. д-р Александър Грозев 

 


