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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 8.4. „Театрално и филмово изкуство“, научна 

специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ (анимационна 

режисура) 

с кандидат д-р Господин Матеев Неделчев 

 

от проф. д-р Надежда Михайлова Михайлова [Маринчевска] 

Институт за изследване на изкуствата – БАН  

 

 

Д-р Господин Неделчев е дългогодишен режисьор, художник, 

аниматор и продуцент. Автор е на 9 анимационни филма, в които е 

режисьор, художник и аниматор, участва като художник и аниматор в още 

3 хибридни документални продукции, продуцент е на филми на колеги-

аниматори, режисьор и продуцент е на множество документални творби. 

Филмите му са селекционирани на редица наши и чужди фестивали и са 

носители на награди. 

Д-р Неделчев е завършил ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1993 г., 

специалност „Анимационна режисура“. Работил е почти 10 години в 

Българска национална телевизия, а от 1999 г. е преподавател в НАТФИЗ. 

За конкурса Господин Неделчев представя три анимационни филма – 

„Мухата“, „Мерси“ и „Ден като ден“; анимационните части във филма 

„Траките“ и документалния „Парижкият дъжд на българската анимация“. 

Анимационното творчество на д-р Господин Неделчев се отличава с 

ярък и индивидуален авторски почерк, в който съчетава изразителността 

на класическата изрезкова техника с възможностите на дигиталната 

технология, като създава нестандартни, интересни и въздействащи 

произведения. 
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Филмът „Мухата“ е посветен на вечната тема за мъжко-женските 

отношения и ревността. Драматургичната пружина е обтегната от 

ироничното преобръщане на прочутата фраза „докато смъртта ни раздели“. 

В случая обаче смъртта не е пречка за починалата съпруга да продължи да 

управлява живота на мъжа си. Преродена в особено досадна муха, тя се 

настанява на мястото си в семейното легло, влиза в бирата му, сменя 

каналите на телевизора, прогонва русокоса красавица от дома, който 

продължава да смята за свой, а в обсебващата си ревност в крайна сметка 

причинява пожар. На финала злополучният мъж прозира истинската 

самоличност на ужасяващата муха, но мъките му не свършват дотук – 

гневният дух на съпругата се вселява в уличен помияр, който продължава 

преследването. Чувството за хумор на авторите (сценарий Правда 

Далекова) е завладяващо, а много от ситуациите са основани върху чистия 

абсурд. 

Визуалната концепция на Господин Неделчев е построена върху 

колажен принцип – рисунка, обработена фотография, фина фактура с 

ръкописни надписи, дребен детайл на декора… Скосената и деформирана 

перспектива подсилва усещането за абсурд. Гротесковите типажи на 

Неделчев са изградени от множество слоеве, които му позволяват да 

раздвижи мимиката с фини щрихи, преодолявайки ограниченията на 

класическата изрезкова технология. Именно в тази посока са и основните 

приноси на автора. Деформацията на образа, подвижността на отделните 

съставни части една спрямо друга и възможността дигитално да се огъне 

изрезката оформят жив и пластичен визуален свят, който до известна 

степен става „запазена марка“ на автора и оформя нов стил в българското 

анимационно кино. 

„Мерси“ е филм със съвършено друго звучене – минорно, лирично, 

тъжно, унило. Филм за отминалия живот, за пропуснатите възможности, за 

нереализираните копнежи, потопени в хода на историята. Филмът е 
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изграден от знаци и символи на преминаващия ХХ век. На фона на 

тъжната акордеонна мелодия на уличен музикант, героят си спомня 

детството, застанал пред светофара, светещ в жълто и червено. Пред очите 

му се изнизват символите на епохата – статуи на Ленин, композицията 

„Работник и колхозничка“, съветски войски, ракети, манифестации. После 

идват протестните демонстрации от 1968 с хипи-символите и надписи 

Freedom, по-късно – Статуята на свободата, за да се смесят в невъобразим 

хаос от предмети, паметници, надписи, лозунги и портрети сред които 

изскачат Че Гевара и Маргарет Тачър, Хо Ши Мин и Горбачов, докато 

героят бавно остарява, без да може да пресече улицата. Светналият най-

накрая в зелено светофар е печална равносметка на безцелно преминалия 

живот и нереализираната мечта по музиката и изкуството.  

Филмът, както и предишният, е изграден с дигитална изрезка, но 

визуалното решение на персонажите е изградено като моливна рисунка с 

подвижен щрих. Това им придава човечност и топлота, които влизат в 

контраст с колажните фотографии на историческите маркери. 

„Ден като ден“ е впечатляваща силуетна стилизация на темата за 

кариеризма, за безогледната амбиция и готовността да минаваш през 

трупове в преследване на служебно положение. Авторът изобретателно е 

използвал компютърната изрезка, за да създаде интересни метаморфози и 

превръщания. Той разчита и на една специфично анимационна игра с 

променящите се мащаби на образа, която допринася за въздействието на 

тази сатирична гротеска. Огромният детайл – всемогъщата ръка на шефа, 

изхвърляща служители, чиновници и женски сутиени направо през 

прозореца – е и огромна метафора на властта. А образът на корпорацията – 

небостъргач с непрекъснато появяващи се и изчезващи етажи – се срутва 

на финала като направен от детски кубчета. Бруталността на 

учрежденските отношения е подсилена от контрастната монохромна 
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рисунка, която е добър стилистичен избор за концентрирания синтетичен 

сюжет и на места има осезаемо експресивно излъчване. 

Анимационните епизоди в документалния филм „Траките“ са 

реализирани с добър усет към историческия детайл и в стилистиката на 

древните изображения, достигнали до нас през епохите. Господин 

Неделчев с лекота успява да вмъкне анимационната условност в тъканта на 

един документален филм, в който хибридният му характер се подчертава и 

от актьорските възстановки. 

„Парижкият дъжд на българската анимация“ е документален 

филм, посветен на доайена на рисувания ни филм Тодор Динов. 

Режисьорът е очертал успешно не само творческия път на Динов, но и 

редица обстоятелства, съпътстващи развитието на цялостното българско 

анимационно кино. Неделчев е намерил и изтъкнал множество почти 

неизвестни факти, оказвали през годините съществено влияние върху 

творческия процес. 

Филмите на д-р Господин Неделчев показват, че той е ярък творец в 

българското анимационно и документално кино, който има остър усет към 

търсенето на най-пълно съответствие между драматургия и пластична 

концепция. Въпреки, че трите му анимационни филма, представени в 

конкурса, са реализирани в една техника – дигитална изрезка – всеки от 

тях има различно стилистично решение – гротесково, лирично, силуетно-

саркастично… Това е сериозен принос, който му отрежда място сред най-

изявените български анимационни режисьори и художници. 

Д-р Господин Неделчев е дългогодишен преподавател по 

„Анимационен типаж“, „Анимационен декор“, „Живопис“, „Анимация“ и 

„Технология на анимационния филм“. Създадените по тези дисциплини 

учебни програми са аналитични и показват задълбочени познания в 

различните области на създаването на анимационен филм. Доказателство 

за високото теоретично и практическо качество на курсовете на д-р 
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Неделчев са успешните студентски работи, реализирани под негово 

ръководство. През 2015 г. например филмите на един цял курс студенти 

без изключение, обединени в програмата „Осем първи“, бяха 

селекционирани на редица международни и наши фестивали. 

Публикациите на д-р Неделчев, както и участието му с доклади в 

международни форуми са показателни за уменията му задълбочено да 

анализира и изследва различни страни от творческия процес на 

анимацията. 

Познавам Господин Неделчев повече от 20 години като коректен и 

почтен колега, който заслужено е извоювал авторитета си сред колегите и 

студентите си. 

Заключение 

Представените за конкурса филми и други материали ми дават 

основание да смятам, че д-р Господин Неделчев е един от най-ярките и 

талантливи представители на българската анимационна режисура. 

Същевременно той притежава изявени педагогически качества и вече е 

натрупал солиден педагогически опит. Убедена съм, че д-р Господин 

Неделчев напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемането на 

академичната длъжност „доцент“. Ще гласувам с „ДА“. 

 

10.09.2017      

София    проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] 


