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                                         С Т А Н О В И Щ Е 

 

по конкурс за избор на „доцент” 

в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, 

научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия (анимация) 

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

от доц. д-р Иван А. Иванов – НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

единствен кандидат ас. доктор Господин Неделчев 

Уважаемо жури, 

Господин Неделчев предлага на нашето внимание теоретична разработка на 

тема: „Дигиталният свят на класическата анимация. Новите превъплъщения на 

традиционните анимационни технологии”, три анимационни филма: 

„Мухата”, „Merci” и ”Ден като ден”, документален филм – „Парижкият дъжд 

на българската анимация”, както и няколко публикации по дадената тема. 

Теоретичният труд представлява опит на Господин Неделчев да навлезе в 

необятния свят на анимационното изкуство и да анализира неговите 

специфични характеристики през призмата на дигиталната революция. Още от 

самото начало авторът определя една от основните задачи на своето 

изследване, а именно „да се проследи историческото развитие и анализират 

факторите, предшестващи появата на киноизкуството и в частност на кино-

анимацията и налагането й като нов вид филмово изкуство”. (стр. 8). В 

първата част на своето изследване, следвайки хронологията на събитията и 

процесите, Господин Неделчев прави исторически преглед на развитието на 

анимацията от първите й стъпки до най – съвременните й форми. Съвсем 

естествено в този исторически обзор присъстват имената на най-различни 

творци с принос към развитието на това изкуство - французите Емил Рейно, 

Емил Кол, американците Уиндзър Мак Кей, Уолт Дисни, руските аниматори 

Юрий Норщейн, Александър Петров и редица други режисьори оставили ярък 

отпечатък в историята на анимацията. По – нататък в своето изследване 

кандитатът се фокусира и разглежда възникването на националните школи в 
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анимацията след Втората световна война, респ. югославската, румънската, 

чехословашката, българската и др. с техните най-ярки представители. 

Господин Неделчев не се задоволява да разглежда само процесите на 

макрониво, но навлиза и на микрониво като се спира и по-детайлно анализира 

редица анимационни филми, оставили следа и същностни за развитието и 

утвърждаването на анимацията като едно от популярните изкуства в нашата 

съвременност. Съвсем закономерно по този начин авторът достига и до 

актуалното състояние на анимацията с нейните по-известни филми, 

режисьори, теоретици и т.н.  

За да изясни своеобразната специфика на анимационното кино в теоретичен 

план и да докаже някои свои тези, авторът се позовава на редица постановки и 

изследвания на български и световни имена в областта: българските теоретици 

Красимира Герчева, Надежда Маринчевска, световните изследователи Рудолф 

Арнхайм, Стивън Роули, Пол Уелс, Лев Манович, руските теоретици и 

практици по въпросите на това изкуство като Юрий Лотман и Наталия 

Кривуля и редица други. На стр. 7 в своята теоретична разработка Господин 

Неделчев сам отбелязва, че в своя труд се е спрял на изследванията на над 60 

автори, теоретици и практици. 

Специално внимание авторът отделя на техническите средства с помощта на 

които се реализира дадено анимационно произведение. В частта на озаглавена 

„Софтуерна реорганизация на производството” Господин Неделчев подробно 

разглежда и редица софтуерни програми, които се използват при 

реализирането на един съвременен анимационния филм. Съвсем логично се 

достига до един от основните изводи, изказан от Господин Неделчен още в 

заглавието на неговия теоретичен труд: „че днес класическата анимация 

преживява своето дигитално възраждане, запазвайки характера си на 

самостоятелен вид изкуство със своите послания, естетика и изразна 

обусловеност”. (стр. 8)  
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Определено мога да заявя, че с проблематиката си, с историко-теоретичния 

подход и интерпретационния ъгъл, избран от автора, този теоретичен труд е 

много ценно помагало за студенти и хора, изкушени от подобна проблематика. 

Както стана ясно по-горе, освен теоретичната разработка авторът предлага на 

нашето внимание и някои от своите аудиовизуални произведения, 

реализирани в своята вече доста богата практическа дейност. От 

представеното CV става ясно, че неговите творчески интереси са 

съсредоточени предимно в областта на анимационното и документалното 

кино. Споменатите по-горе три негови анимационни миниатюри и един 

документален филм (на които той освен режисьор е и продуцент) представят 

кандидата в другото му амплоа – като автор-практик, давайки ни уникалната 

възможност да навлезем в неговия творческия свят.  

Първият от тях, „Мухата”, е своего рода мистична история, направена с много 

хумор и ирония. В него авторът, както самият той споделя на стр. 145 в своя 

теоретичен труд, използва смесена анимационна техника, а особено важно е, 

че филмът е реализиран изцяло с помощта на  новите дигитални технологии.  

В съвсем друг стилистичен ключ е реализирана анимационната миниатюра 

„Merci”. Тук преобладава носталгичното, дори сантиментално настроение,  

предопределено както от драматургията и анимационните типажи, така и от 

вълнуващата, запомняща се музика, дело на незабравимия композитор Борис 

Карадимчев. 

В третия анимационен филм „Ден като ден” авторът отново сменя 

стилистиката. Тук обект на неговия сарказъм е светът на бюрокрацията и 

чиновниците. Авторът пресъздава този свят, използвайки силно шаржирани 

анимационни типажи, което спомага за цялостното въздействие на филма.  

Три филма, три различни теми, три различни авторски подхода към тях. Факт, 

който говори достатъчно красноречиво за овладяното от Господин Неделчев 

професионално майсторство и свидетелства за неговите разнообразни 

творчески пристрастия и възможности. 
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Като своеобразно обобщение на творческите пристрастия и търсения на автора 

в областа на формата е документалният филм „Парижкият дъжд на 

българската анимация” - своеобразно обяснение в любов към един от 

пионерите на българската анимация, основател и дългогодишен преподавател 

в специалността „Анимация” към НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, Тодор Динов, един 

от стълбовете на „феномена българска анимация” по сполучливия израз на 

Красимира Герчева.   

Своята любов към Учителя, освен визуално, авторът изповядва и в своя 

доклад, озаглавен „Неостаряващият Тодор Динов”, изнесен в Института за 

изследване на изкуствата през 2016 г. В студията си Господин Неделчев прави 

макар и бегъл опит да осветли творчеството на този бележит български 

творец, да анализира неговия стил и създадените от него анимационни и 

игрални филми. 

Друг също така много съществен момент от биографията на Господин 

Неделчев са учебните програми, разработени от него в качествато му на 

дългогодишен преподавател по различни дисциплини в НАТФИЗ „Кр. 

Сарафов”. Тези учебни планове по основните предмети към  специалността 

„Анимация”  свидетелстват, че той взима много активно участие в 

педагогическия процес и е съпричастен към обучението и съдбата на младите 

хора, посветили се на тази професия.  

От всичко казано до тук предполагам става ясно, че подкрепям напълно 

Господин Неделчев в кандидатурата му за доцент. 

Гласувам с „ДА”. 

 

    София 09. 09. 2017 г.                                            Доц. д-р Иван А. Иванов  


