
1 
 

     

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по 8.4 

Театрално и филмово изкуство и научна специалност 

„Кинознание,киноизкуство и телевизия”/Анимация/, обявен от 

НАТФИЗ „Кр.Сарафов” в  ДВ бр.34 от 28.04.2017 г. , с кандидат 

Господин Матеев Неделчев. 

 

Рецензент доцент Владислав Будинов – преподавател в НАТФИЗ 

„Кр.Сарафов”. 

 

 

 Господин Матеев Неделчев е завършил полувисшия институт „Св.cв. 

Кирил и Методий”, специалност Изобразително изкуство и 

педагогика. По късно завършва специалност Анимационна режисура 

във ВИТИЗ „Кр.Сарафов” в класа на професор Тодор Динов. 

Професионалната му кариера като режисьор започва през 1994 г. в 

телевизия „7 дни” , а от 1998 г. Неделчев е режисьор в направление 

Детски програми и образование в БНТ. От  1999 г. е преподавател в 

специалност Анимация в  НАТФИЗ „Кр.Сарафов”. 

Автор е на над тридесет анимационни и документални филми, 

създава множество рекламни и музикални клипове. Има солидно 

участие в наши и международни фестивални форуми. Притежава 

голям брой престижни награди. 
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  Господин Неделчев представя за конкурса хабилитационен труд, 

който съдържа анимационните филми  „Мухата”, „Мерси” , „Ден като 

ден” и документалните „Траките” и „Парижкият дъжд на българската 

анимация”.Чрез този подбор Неделчев очертава своя творчески 

диапазон на автор със своята пълнота, индивидуалност и вътрешна 

мотивираност. 

Представените извън хабилитационния труд материали по конкурса 

разширяват представите ни за цялостната дейност на кандидата като 

творец аниматор и педагог.  

В анимационните филми „Мухата”, „Мерси” и „Ден като ден” 

Неделчев демонстрира своето пристрастие към естетиката и 

специфичните характеристики и пластични стойности на изрезковата 

анимация. Заявявайки своя художествен възглед още с дипломния си 

филм „Ам - ам шоу”, Неделчев системно и методично разработва и 

осмисля изразните и изобразително-смислови възможности на 

плоско изграденото анимационно изображение. С усета на художник 

смело съчетава  експресивно-динамичните стойности на графичния 

щрих, емоционално-лиричните нюанси на цвета с документалността 

на фотоизреската и истинността на видеоизображението. 

  Филмите „Мухата” и „Мерси” въздействат с живописно изградената  

многопластова  екранна фактура , която категорично разчупва 

представата ни за визуалния език на традиционната изрезковата 

образност.  Неделчев твори целостта на филмовата реалност  като 

демонстрира както перфектно владеене на класическата рисунка, 

нейните живописни стойности,  темпоритмиката на анимационното 

движение и монтажът, така и разбирането  същността на новата 

дигитална естетика. 

Като съвременен автор Неделчев осмисля двойнствената природа на 

високите технологии – тяхната  утилитарна полезност и 

функционалност,  както и тяхната възможност  за овладяване на нови 

стилистични и естетически подходи. Но неограничените възможности  
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предлагани от цифровизираното изображение съдържат в себе си в 

реципрочност и проблема технологично-естетическо.  Създадена с 

компютърни средства , дигиталната реалност ни впечатлява с 

нестандартна визия и образи предизвикващи мощен интерес и 

ефектно емоционално въздействие. Не рядко повърхностното 

осмисляне и интерпретиране на предлаганите от технологиите 

възможности преминават границите на иначе стойностни идейно-

естетически решения. Често комерсиалният механизъм разрушава, 

или най-малкото деформира естеството и нормалността на 

комуникативните принципи и рамки  във филмотворчеството. 

Неделчев креативно осмисля този конфликт . Със стойностен характер 

е талантливото и професионално използване от кандидата на 

постиженията в дигиталните технологии и софтуерните продукти. 

Чрез тях той творчески  преодолява плоскостните /двумерните/ 

характеристики на изрезковото изображение и създава нова образно 

пластична екранна фактура носеща параметрите на тримерната 

визуалност. Изгражда нови нива на динамични и изобразителни 

възможности, неприложими до сега в класическата изрезкова 

техника.   

Това е ясно  защитено във филма ”Ден като  ден”. Черно-бялото 

изображение носещо лаконизма и експресивността на класическия 

силуетен анимационен филм съзнателно е интерпретирано от 

Неделчев в дигитална среда. Динамичната накъсаност и твърдата 

деформация на анимираните форми творчески са подменени с 

пластичност и плавност . Чрез новата цифрова природа на изрезката 

авторът постига нова изразност на плоската форма и анимираното 

графично изображение. Това е от  приносно значение за разширяване 

на стиловите възможности на изрезковия анимационен филм. 

Като професионално изграден и доказан режисьор , художник и 

аниматор Неделчев има реално присъствие с всестранно познаване  и 

владеене на спецификата и същността на анимационното създаване. 
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Креативността и режисьорската пристрастност му позволяват да 

разшири своят творчески диапазон и да осмисли анимационната 

образност в контекста на документалността . 

Във филма „Траките” Неделчев използва изобразително- 

динамичната пластика на 2D анимираните рисунки изпълнени в 

стилистиката на древно тракийското изкуство, за да разчупи екранния 

наратив и наложи  нова визуална пластика и смислова динамика. 

Така той създава фин баланс между  условност и реалност. 

Природата на документалното кино съдържа в себе си факта, 

изследването, анализа, истинността. Всичко това противостои на 

художествената условност и фантазийната образност на анимацията. 

Филмът „Парижкият дъжд на българската анимация” разширява 

представата ни за творческото кредо на автора, неговите възгледи и 

умения. Това е изпълнен с поетика филм – жест към учителя и 

твореца Тодор Динов. В него Неделчев с финес и лаконизъм е 

отразил своето отношение към естествения ход на един творчески 

живот. Стойностно е талантливо  изградената от кандидата 

динамично- образна система от факти и семантични възли, която 

обхваща в единно органично цяло преживяно, сътворено, споделено. 

Филмът е  принос в изследването и документирането на живота и 

творчеството на ярки автори в областта на анимацията, чиито 

произведения бележат пътя и развитието на българското 

анимационно кино. 

Екранният език е една от най динамично развиващите се области на 

съвременната култура. И това се дължи на шеметно обновяване и 

усъвършенстване на високите технологии. Бурното развитие на 

новата аудио-визуална образност неминуемо е съпътствана от 

постоянни технико естетически предизвикателства. 

Конкретното значение на приносите на Господин Неделчев се състои 

в свободното творческо интерпретиране и прилагане на дигиталните 
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технологии в контекста на високите критерии и естетически принципи 

залегнали в класическата анимационна образност. 

Така Неделчев отваря пространство за  по-широки възможности за 

нови визуални явления и творчески посоки. 

Познавам Господин Неделчев още от постъпването му на работа като 

асистент в специалност Анимация в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”. Той е със 

солидна изобразителна култура. Аниматор със сериозна подготовка и 

знание. Автор и продуцент с доказан авторитет и творчески 

възможности. Преподавател с дългогодишна педагогическа практика. 

 

  Въз основа на гореизложеното и изхождайки от обективните 

изисквания, предявявани към кандидатите за академичната 

длъжност „доцент” в рамките на обявената в конкурса специалност 

намирам, че кандидатът напълно отговаря на тези критерии и 

убедено предлагам на научното жури да избере  Господин Матеев 

Неделчев за заемане на академичната длъжност  „ доцент”. 

Гласувам с ДА. 

 

 

 

                                                     Рецензент: 

                                                        Доц.Владислав Будинов 

 

Септември 2017 


