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Гергинов, кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент” за 

дисциплините „Модна илюстрация“ и „Моден проект” в катедра 

„Моден дизайн“ в НХА 

 

Рецензент и член  на научното жури: Доц. д-р Мариела Гемишева 

 

 

Материалите, представени от д-р Александър Гргинов за конкурса, 

обхващат цялостно неговата творческа, научна и преподавателска дейност, 

и покриват всички изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. Кандидатстването му в този конкурс е логично и закономерно 

предвид досегашното му развитие и израстване като необходим 

преподавател във фундаменталните дисциплини, каквито са „Модна 

илюстрация“ и „Моден проект“ в катедра „Моден дизайн“ в НХА. 

 

Образование: 

 

През 2015 г. Александър Гергинов  получава научната и образователна 

степен „Доктор“ от Националната художествена академия - с 

дисертационен труд на тема „Живописта в модата. Модни рисунки. 

(Модни илюстрации. Модни скици. Модни препратки и художествени 

практики)“, с научен ръководител проф. Греди Асса. През 2005 г. 

завършва магистърска степен в НХА, специалност „Мода“, в курса на 

Анна Аврамова. А през 2003 г. завършва в първия бакалавърски курс на 

специалност ‚Мода“, в класа на Мариела Гемишева. 

 

И точно тук, като водещ дипломната му работа в ОКС бакалавър 2003 г., 

мога с удоволствие да споделя пред научното жури впечатленията си от 

неговото открояващо се присъствие - с оригинално и задълбочено 

отношение към мултидисциплинарните проблеми на материята „моден 

дизайн“, и с креативни идеи, които още като студент успяваше да 

реализира в материал и да представи по забележително атрактивен начин 



чрез все още новата за времето си форма: моден пърформанс (art fashion 

performance) 

 

Академично развитие и преподавателска дейност: 

 

След всичките си постигнати образователни нива, от 2015 г. Александър 

Гергинов е хоноруван преподавател в катедра „Моден дизайн” във 

водещите дисциплини „Моден проект” и „Рисуване – модна илюстрация“. 

Вече девет години активно работи със студентите и осъществява някои от 

важните напоследък дипломни проекти на специалността. А именно 

годишните модни ревюта в степен „бакалавър“ 2018 г. и степен „магистър“ 

2020 г. В резултат на което някои от дипломните проекти са селектирани за 

участие във важни международни модни форуми. Например магистърската 

дипломна модна колекция на Анелия Антова се представи успешно в 

Design Block, Прага, през септември 2021 г., а през май 2021 г. същата тази 

колекция спечели първо място на престижния международен конкурс за 

млади дизайнери IDEA MODA в София. 

 

Научноизследователска дейност: 

Д-р Александър Гергинов има научни публикации в сферата на модата, в 

които анализира връзките й с другите изкуства, изследва взаимодействието 

между формата и функцията на облеклото, балансира противоречията и 

доминантите между тях, извеждайки ги смело в инсталация, модно дефиле 

и моден филм. Сред тях са и тези проучвания: 

Гергинов, Александър. (май, 2014) „Поява на първи примери за модна 

илюстрация и рисунка в женския периодичен печат в България през 

първата половина на ХХ в.”, Изкуствоведски четения 2014, Университет 

по Библиотекознание и Информационни Технологии, София  

Гергинов, Александър. (2014) „Състояние на съвременната модна 

графика и илюстрация. Изложби на модна илюстрация”, електронно 

списание на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, 

секция „Изкуство и дизайн”, бр. 7  

Важно е да отбележа, че през 2015 г. бе предложена и създадена за първи 

път специализирана учебна програма по модна илюстрация към 



Националната художествена академия. Тя бе базирана на дисертационния 

труд на Александър Гергинов. Програмата включва основни, твърде 

разнообразни и богати художествени техники в специализираното 

рисуване, а именно в модната илюстрация като базисно средство в 

проектирането и представянето на дизайн на облекло. 

Както отбелязва в дисертацията си Александър Гергинов: Когато говорим 

за специализирано рисуване, свързано с моден дизайн, ние имаме предвид и 

съответните проблеми, наложени от естеството на специалността 

Моден дизайн. Този тип специализирано рисуване се занимава предимно с 

изучаване на пропорциите и движението на права човешка фигура, която 

служи за шаблон за представяне на модни колекции, понякога с 

изобразяването на разлчни типове текстил, частично със стилизиране, 

илюстриране на модни аксесоари и рядко достига до развиването на 

различни сюжети в контекста на модата като част от съвременната 
култура. 

И допълва: От друга страна, модната илюстрация задълбочава 

изразяването на редица задачи, свързани не само със създаването на 

модна тема и колекция, при която се изобразяват конструкцията на 

тялото, а и обхваща подходящата поза за най-добро представяне на 

дизайна, различните типове материали, конструкцията на облеклото, 

аксесоарите, състоянието на модела, прическите, типажа, средата и 

композицията в контекста на модата. По този начин се създава едно 

уникално изображение, което напълно съответства на дизайнерската 

колекция, както и със средата, атмосферата и цялостното излъчване на 

търсената от дизайнера визия. Проблемите, засягащи модната 

илюстрация и този тип специализирано рисуване, биха моги да се 

отстранят при наличието на утвърдена програма и специфична 

методика по модна илюстрация.  

Това несъмнено са изключително важни художествени техники и 

стратегии в подготовката на професионални модни дизайнери на 

международно ниво. Именно те утвърждават дисциплината „Рисуване - 

модна илюстрация“ като една от фундаменталните в катедра „Моден 

дизайн“ в Национална художествена академия. 

 

Творческа и практико-приложна дейност: 

 

В своята разнообразна творческа дейност Александър Гергинов изследва 

взаимодействията между индивидуалността и модата, и създава 



специфичен език в модния дизайн, като анализира различната идентичност 

и акцентира върху оригиналността и личностната уникалност. Проектите 

му представляват осезаеми моменти на баланс и хармония в твърде 

противоречивото ни съвремие. Творческите му търсения са насочени към 

създаването на диалог между обекта и дрехата - в контекста на модата като 

изкуство и дрехата като художествено произведение само по себе си. Във 

формата на обекти, илюстрации, инсталации работите му активно 

комуникират с актуалните светогледи и интуиции в съвременността.  

 

Александър Гергинов реализира професионалния си потенциал като моден 

дизайнер вече 17 години и в производствена среда. През 2007-2021 е 

дизайнер и художествен директор на дамска линия – плетива за “Kris 

Fashion”, Ловеч, България. А от 2009 г. досега е водещ дизайнер на модна 

линия “Ham&Egss”. Неслучайно през 2003 г. Гергинов е селектиран сред 

20-те най-добри млади дизайнери на европейския конкурс Grand Prix, 

International Fashion Design 2003 в Берлин. 

 

Експерименталните, гранични и преливащи в други изкуства творчески 

изяви са също във фокуса на неговата работа. 

През 2016 г. Гергинов, заедно с група дизайнери, представя свои 

концептуални модели в експерименталния филм за мода „XXSofia”. 6-

минутното видео, озаглавeно "XXSofia", е отличено с наградата за най-

добър експериментален моден филм на FASHION FILM FESTIVAL 

CHICAGO. 

По-рано през годината с проекта, вдъхновил този филм, творците участват 

в кураторската програма "Ситуация София", организирана от Гьоте-

институт. В нея те търсят отговори на въпроса какво пространство за нас е 

София - градът, в който живеем, и как бихме го „превели“ в дреха. 

Александър Гергинов е сред водещите творци в концептуалния проект 

“STATIONS”, който включва сетивно въздействаща пространствена 

инсталация с дизайнерските модели и прожекция на моден филм. 

Проектът проследява и интерпретира глобалната тенденция 

„мултилокализъм“. И проучва нашата, създадена чрез опит и 

преживявания в различни точки по света, идентичност с изразните 



средства на концептуалната мода, модния филм и изложба - 

пространствена инсталация. 

Забележително е участието на Александър Гергинов в „+ 7 часа“ – проект 

на концептуална дизайнерска платформа, който има за цел преплитането 

на японската и българската култура през визуалния език на съвременния 

моден дизайн. Крайният резултат е изложба - пространствена модна 

инсталация с рaзрaботени от девет български модни дизайнери и четирима 

японски студенти по моден дизайн от университета BUNKA концептуални 

облекла-обекти и моден филм. Вдъхновенията за съвместната работа на 

артистите идват от традиционната японска и българска култура, от 

личната история на собствениците на автентични японски кимона, 

съчетани с явления от съвременния урбанистичен живот и лайфстайл в 

двете страни. 

В този своеобразен обмен на идеи и традиции дизайнерите са използвали 

платове, закупени в Япония. Това също е важен момент в проекта. Защото 

чрез дрехите, вдъхващи им нов живот и нов смисъл, се изпращат послания 

от едно общество към друго - вече и отвъд конкретното време и 

пространство. 

Интересът на Александър Гергинов към мултидисциплинарните проекти 

като че ли още по-ярко се представя чрез неговия личен режисьорски 

дебют. Модният филм „+7 часа“ от 2019  г. е важен момент в творческата 

му биография. Филмът е селектиран и се излъчва на редица фестивали за 

кратки и модни филми през 2020 и 2021 - в Босна и Херцеговина, 

Португалия, Германия, САЩ.  

Номиниран е в три категории и печели награда за най-добра мода на 

фестивала за модни филми в Сараево. Номиниран е в пет категории: най-

добър арт директор, най-добра кинематография, най-добър моден дизайн, 

най-добър грим и най-добър монтаж на фестивала „La Jolla“ - Сан Диего, 

Калифорния.  

Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска 

столица на културата 2019, фокус: Японска култура, и се осъществява със 

съдействието на Посолството на Република България в Япония и 

Посолството на Япония в България. 

 



И за да допълня картината на мултидисциплинарните и разнообразни 

творчески изяви на д-р Александър Гергинов, не мога да подмина и 

инсталацията му „Зона на комфорт“ в галерия „Васка Емануилова“ през 

2016 г. В нея той ясно заяви интензивния си творчески потенциал в 

областта на съвременното изкуство, където несъмнено е и мястото на 

модата - като базисен експеримент в концептуален контекст. 

 

Чрез този проект авторът представя още един паралел, свързан със 

същността на модата. Използването на различни медии за реализиране на 

проекта показва възможностите на Гергинов за умело боравене с 

разнообразните изразни средства. Изложбатa включва фотографии, обекти 

и инсталации, които споделят личния разказ, впечатления и чувства на 

артиста, приканвайки публиката да се присъедини към неговите усещания. 

По този начин залите на галерията се превърщат в „сакрално” 

пространство, в което всеки елемент изгражда своеобразен олтар на 

вътрешната душевност на художника. Той я разкрива пред зрителите, като 

в същото време обаче рискува да остане неразбран и дори отхвърлен. 

 

В този смисъл експозицията представлява провокация в по-общ план, като 

изначално характерна за съвременното изкуство. Тя обединява кича и 

еклектиката, в които, а понякога и чрез които художественото си проправя 

път в днешния ни свят. А това важи с особена сила за бързо реактивния 

свят на модата, в която намират израз и вълненията, и противоречията, и 

духовните, и материалните стремежи на съвременните хора. 

 

Проектът на Александър Гергинов „Зона на комфорт“ в галерия „Васка 

Емануилова“ бе реализиран в рамките на платформата за съвременно 

изкуство и млади автори „Място за срещи” на СГХГ, чиято цел е 

развитието на младото съвременно изкуство чрез изложби, дискусии, 

проекти и срещи.  

 

Предвид всичко изброено дотук убедено ще гласувам за д-р Александър 

Гергинов. Предлагам на уважаемото научно жури да го утвърди на 

академичната длъжност „доцент” по изкуствознание и изобразителни 



изкуства в катедра „Моден дизайн” на Националната художествена 

академия.  

 

 

11.03.2022 

Доц. д-р Мариела Гемишева 

 

 

 

 

 

 


