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РЕЗЕНЗИЯ 

от доц. д-р Калина Христова Христова щатен преподавател и ръководител на 

департамент „Изящни изкуства“, Нов български университет, 8.2 Изобразително 

изкуство 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ на Национална художествена академия, гр. София 

по област на висше образование 8. Изкуства професионално направление 8.2 

Изобразително изкуство (мода) 

Като единствен кандидат  в конкурса за „доцент“ за нуждите на катедра 

„Мода“,  Национална художествена академия, участва главен асистент д-р 

Александър Гергинов. 

I. Общо представяне на процедурата и кандидата (Оценка за 

съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Национална художествена академия) 

 

Д-р Александър Гергинов е завършил и бакалавърската и магистърската си 

образователни степени в НХА в „Мода“, факултет за Приложни изкуства. През 2003 г. 

завършва бакалавърска степен, специалност ‚Мода“, в курса на Мариела Гемишева, а 

през 2005 г. магистърска степен в курса на Анна Аврамова. 

През 2015 г. под ръководството на проф. Греди Асса успешно защитава 

дисертационния си труд на тема: „Живописта в модата. Модни рисунки. (Модни 

илюстрации. Модни скици. Модни препратки и художествени практики)“. 

Съдържанието на представения от д-р Александър Гергинов хабилитационен труд 

съдържа творческата биография на кандидата с илюстративно авторско портфолио и 

разширено резюме на тема: „Методи и техники – използвани в обучението по модна 

илюстрация“.  

В предложения хабилитационен труд, д-р Александър Гергинов демонстрира 

изключително добър баланс между преподавателската си и творческа дейност, като 
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последната представя кандидата като изключително добър художник, с множество 

реализирани професионални и лични творчески проекти и награди.  

Д-р Александър Гергинов напълно отговаря на минималните изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ на Национална художествена академия, гр. 

София, а и на ЗРАС по област на висше образование 8. Изкуства професионално 

направление 8.2 Изобразително изкуство (мода). 

 

II. Обща характеристика на дейността на кандидата (Изследователска / 

творческа дейност и резултати) 

Професионалната реализация на кандидата е свързана освен с преподавателска 

дейност по специалността, така и с авторски проекти в областа на модата и модната 

рисунка.  

Хабилитационният труд на д-р Александър Гергинов е разделен на три части: 

биография, разширено резюме, илюстративно приложение. Съвсем спокойно можем да 

кажем, че илюстративното приложение към кандидатурата определено засвидетелства 

художествените и най-вече рисувателни умения на Гергинов. Илюстративното 

приложение включва 23 модни илюстрации и 4 модни колекции.  

В разширеното резюме, д-р Александър Гергинов подробно резюмира творческия 

си и преподавателски опит, основавайки се на липсата на официално одобрена учебна 

програма по модна илюстрация – той маркира някои подходящи посоки, позовавайки се 

опита на университетите, от които излизат едни от най-добрите съвременни модни 

илюстратори – Central Saint Martins и Royal College of Art. Проследявайки развитието на 

дисциплината рисуване в образователните програми, Гергинов преминава през примери 

като школата на болонския художник Агостино Карачи, чиято идеология следва 

последователното и постепенно овладяване на изобразителния език, детайлно изучаване 

на обеката и отношенията между частното и общото, през методите и учебните програми 
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актуални за XIX и XX век, за да ни представи методическите дефицити в 

специализираното обучение по рисуване през XXI век.  

В началото на своето резюме д-р Гергинов привежда примера за онлайн 

платформата, създадена от Теодора Божилова, която познавам от обучението и в 

магистърската програма „Илюстриране и графични технологии“ в Нов български 

университет. Теодора има специфичен илюстративен стил, в който ясно прозира 

интереса към модната илюстрацията. Платформата, която развива онлайн, която 

коментира д-р Гергинов като пример за образователни шаблони и уроци свързани с  

модната илюстрация, изцяло развити в дигиталната среда, но и предлагащи поетапното 

изграждане на модни фигури, пози и силуети, създаването на различни текстури и др., 

което е много добра образователна възможност, въпреки ограниченията на изразните 

средства. Резюмето на д-р Гергинов разглежда някои от дългогодишните традиции в 

областта на програмите по моден дизайн и модна илюстрация, акцентира на важността 

от разработката на учебни материали подкрепящи часовете в дисциплините част от 

програмите по моден дизайн. 

Представените 23 модни илюстрации показват художествените  и изобразителни 

възможности в класически и дигитални техники, представени в специфичния 

илюстративен стил на Александър Гергинов. Той говори визуално, с линия, петно и щрих 

– понякога по-пастелни или монохромни, владее контрастните цветови хармонии. Той 

успява да намери – разнообразни, стилизирани и контрастни визии, в които прозира ярък 

визуален синтез.  

Представените реализирани четири модни колекции са репрезентативни за 

неговата лична творческа активност. Освен тяхната реализация, творческата му 

активност през последните пет години е свързана с позиции на дизайнер на модна линия 

– Ham & Eggs и режисьор на модния филм „+7 часа“. В последните пет години д-р 
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Гергинов е участвал в 10 общи изложби, в които се представя освен с модна илюстрация, 

с мултидисциплинарни пърформанси, концептуални модни изложби и режисьорска 

работа (art direction). За работата си като режисьор на модния филм „+7 часа“ Гергинов 

е номиниран във фестивала „La Jolla“ - Сан Диего, Калифорния. Филмът е представен на 

редица фестивали за кратки и модни филми през 2020 и 2021. Селектиран е на фестивали 

в Босна, Португалия, Германия, САЩ. 

 

III. Учебна и преподавателска дейност  

Д-р Алесандър Гергинов преподава като хоноруван преподавател в катедра 

„Мода“ в НХА от 2015 г., а също така е и част от катедра „Рисуване“, която обединява 

преподавателите от Факултета за изящни изкуства и Факултета за приложни изкуства по 

фундаменталната за всички студенти в НХА дисциплина „Рисуване“. От 2008 г. досега е 

и преподавател по художествено проектиране на облекло, рисуване, история на костюма 

в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“. 

 

IV.  Лични впечатления от кандидата 

Мога да споделя, че познавам Александър Гергинов още от студентските ни 

години, откогато следя и неговото творческо развитие. Смятам, че имаме сходни цели 

като преподаватели и художници. Александър е толкова прецизен в работата си, това се 

вижда във всички сфери на работата му – от акварелните илюстрации до реализираните 

модни колекции. Смятам, че в настоящото си представяне той ще намири находки, които 

да му послужат за по-нататъшното разширяване на научните му интереси. Така или 

иначе, в художествената сфера на образование няма изцяло научно интереси, затова и 

смятам,че неговата лична творческа дейност и развитие са правилната отправна точка, 

която ще му помогне да ги задълбочи. Смятам работата му за хармонично еклектична, 
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като последното се отнася по-скоро за богатите му изобразителни възможности. 

Модните му колекции са смели и разчупени, но винаги подкрепени от точната доза стил 

и вкус. Вкусът е едно от неговите личностни и творчески качества, които той умело 

интегрира у всичко което прави и създава.   

 

V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на 

кандидата 

Нямам критични забележки към общото представяне на кандидата. Препоръчвам 

на д-р Александър Гергинов да задълбочи своето изследване в областта на 

специализираното обучение по рисуване и модна илюстрация и да го превърне в учебно 

помагало, която смятам, ще бъде от изключителна полза на бъдещите модни дизайнери. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение искам да изразя своето положително мнение за очертаните приноси 

в творчеството и научно-изследователска дейност на д-р Александър Гергинов, както и 

извършваната от него преподавателска дейност, които отговарят на областта и 

професионалното направление на обявения конкурс. Призовавам уважаемите членове на 

научното жури да подкрепят кандидатурата му и да предложим пред Академичния съвет 

на НХА гл. ас. д-р Александър Гергинов  да бъде избран за „доцент“ по професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (мода).  

 

 

11.05.2022 г.                                                                                            ..................................                                                                                                         

                                                                                                    /доц. д-р К. Христова/ 


