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Д-р Александър Гергинов започва писмената част на хабиталиционния си труд  

„МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ИЗПОЛЗВАНИ В МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ“  с уговорка за 

диференциране между класическото (академично) рисуване и същото развивано и 

подчинено на развитието на модата. През различните исторически епохи, поради 

обществени, религиозни, политически, обществени, географски, етнически и т.н. причини, 

модата се е променяла. Тези промени са се нуждаели от регистрация и популяризация. В 

огромната част от развитието на човешката цивилизация (която за жалост отново е на 

прага да се самоунищожи) единствения възможен начин за предаване и съхранение на 

информация за модата, е бил изобразителното изкуство. Класическите живопис, скулптура 

и графични композиции са историческите носителите на модните тенденции и стилове. То 

и те често са били повлиявани от трайни и по-малотрайни тенденции инспирирани от 

модата. 

Кандидата за доцент прави лежерна разходка от палеолита през Древна Гърция, 

Средновековието и Ренесанса за да стигне до нашето съвремие.  Основната цел на тази 

историческа променада е да ни убеди от една страна в необходимостта от изучаване на 

академичните принципи в изучаването на натурата, но и от друга страна да проследи 

отварящата се цепнатина между гореспоменатите принципи и модната рисунка. 

Различност, логично появила се и задълбочаваща се под влияние на специфичните 

потребности на модния дизайн. 

Темпоралния преглед на кандидата бих допълнил с малко подробности и лична хипотеза. 

Нека се върнем пак в началото, за да потърсим раждането на модата.  

Ако се облегнем на Християнската религия – тя трябва да е рожба на първородния грях. 

Стария завет разказва как след грехопадението Адам и Ева изпитали срам и се опасали със 

смокинови листа. „ И очите им се отвориха и те разбраха, че са голи и ушиха смокинови 

листа и си направиха престилки“ (Битие, Гл.3, 7)  

Видно от горния цитат без колебание можем да направим няколко важни извода: 

– Модата възниква след грехопадение 

– Модата е резултат на познание  

– Модата е продиктувана от чувство за срам 



Съгласявайки се с тези изводи, подобно в математиката можем да изведем някои 

следствия. Например, че началото на модния дизайн се поставя с ушиване на престилка 

(препаска) и, че Адам и Ева са първите модисти (допреди това обикновени безсрамни 

нудисти).  

Но нека да спрем с огромната библейска значимост на модата и да се върнем труда на 

Александър Гиргинов. В своите съждения, подкрепени с многообразни примери, той 

желае и убедително защитава рисунката и нейното послание. Тя е едно от най-

характерните доказателства, по които съдим за различните периоди в развитието на 

човешката цивилизация. Модната илюстрация е важна съставна част от създаването, 

разпространението и целостта на модния дизайн. Нещо повече и много важно – тя е част 

от съвременната визуална комуникация и дава съществен принос в обществения културен 

и социален процес. 

„Модната илюстрация е с богата история, като през годините има разнообразно значение 

за обществото, промишлеността и изкуството.“ Тази мисъл на Гергинов е основополагаща 

при метода и целта на неговото изследване. Той прецизира определението „Модна 

илюстрация“ и проследява постепенно нейното позициониране в модните списания и 

вестници.  

Сред изброените имена на световни артисти изкушени от всепроникващи мощ и влияние 

на модата, бих добавил и това на Алфонс Муха. Той е от най-изявените художници в края 

на 19 и началото на 20 век. По това време Жул Шере и Тулуз Лотрек създават правилата 

на съвременния плакат (близък кадър  и наситени цветове). Муха разчупва неписаните 

стандарти с плаката си за „Жизмонда“, тесен и висок формат, деликатна тоналност и 

богата орнаментика. Сецесиона, чийто може би най-ярък представител е гореспоменатия 

артист е стила от който стартира и самостоятелното поведение и развитие на модната 

илюстрация. Важно е да се спомене едно изключително важно качество в творчеството на 

Алфонс Муха, а то е универсалност. Той проектира авторски бижута и интериора на 

бутика на Жорж Фуке – христоматиен пример за синтез на декоративна живопис, 

скулптура и стъклопис, дизайн на аплици и мебели. 



„Модна илюстрация е подробно графично изображение, което дава максимална визуална 

информация за едно от материалните отражения на модата и е обвързано с нейните 

социални и икономически аспекти.“ 

Цитирам тази дефиниция от изследването на Александър Гергинов, защото тя 

демонстрира, неговото задълбочено и професионално изследване върху различните 

обществени функции и влияние, които оказва модата и в частност модната илюстрация. 

Бих допълнил че, модната илюстрация е финален резултат на творческото мислене. За 

артиста е присъщо да се изразява и мисли рисувайки. Това е много важно да се изтъкне 

днес във все повече дигитализиращата се действителност –независимо от инструментите и 

изразните средства в началото е рисунката. 

В края на становището си, искам да отбележа, че колегата е участник в множество 

артистични изяви и изложби. Той е уважаван от студентите преподавател и заема важно и 

достойно място в екипа на катедра „Моден дизайн“. 

Уважаеми членове на научното жури, най-учтиво и убедено си позволявам да ви 

препоръчам да подкрепите тази кандидатура и на Александър Гиргинов да бъде присъдена 

академичната длъжност доцент. 

Благодаря за вниманието!  

София 15 април 2022 

Професор Георги Янков 

 

 

 


