
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Кристина Георгиева Савова, Нов български университет 

 

Относно: провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в област 

на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство, НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, София 

от 

д-р Александър Александров Гергинов 

и документите представени за присъждане на научна степен „ДОЦЕНТ” както и 

хабилитационен труд на тема: „Методи и техники –  използвани в обучението по модна 

илюстрация” 

 

 

 

Кандидатът д-р Александър Гергинов е роден през 1980 г. в гр. София. Придобива диплома 

за висше образование по специалност „Мода” (бакалавърска и магистърска степен) в НХА, 

съответно през 2003  и 2005 г., както и научната и образователна степен „доктор” през 2015 

г. в НХА. Между 2015 и 2021 г. е хоноруван преподавател по модна илюстрация и моден 

проект в НХА. Като практик се изявява през 2007-2021 г. в качеството си на дизайнер и 

художествен директор на дамска линия плетива Kris Fashion – Ловеч, България и през 2009-

2021 г. дизайнер на модна линия – Ham & Eggs. 

Александър Гергинов има редица реализирани проекти и самостоятелни изложби – 9, за 

периода между 2008-2021 г. Участвал е в различни по характер и формат колективни 

експозиции у нас и в чужбина – 21, между 2001-2020 г. През 2003 г. попада сред 20-те най-

добри млади дизайнери на европейския конкурс Grand Prix, International Fashion Design в 

Берлин, Германия, а между 2018-2019 г. е номиниран в категориите за най-добра режисура 

на моден филм на Фестивала CANIFF в Канада, за най-добър експериментален филм на 

Bucharest Shortcut Cinefest, за най-добър моден филм на IBICINE-Ибиса и печели Coup d’Or 

Experimental на Фестивала за моден филм в Чикаго. Творческата автобиография на 

кандидата го представя като работоспособен млад дизайнер и преподавател с широки 

интереси в различни насоки на визуалните проблеми в дизайнерската практика. 

Тази ориентация на професионалните занимания на д-р Ал. Гергинов намира своето 

естествено отражение и в неговия хабилитационен труд, представен за настоящия конкурс. 

Поставената темата покрива проблематиката на водените от него учебни дисциплини по 

модна илюстрация и моден проект в НХА. Представените материали, изясняват 

изчерпателно, изследователската, научната, педагогическата и творческа дейност на 

кандидата. Самият труд се състои от две части - от писмен текст [с. 1-15] и визуална част 



[с. 16-71]. Авторът се е постарал да го представи във формата на едно тяло, което разкрива 

досегашните му дирения в областта на модната илюстрация.  

Първата част е озаглавена „Методи и техники – използвани в обучението по модна 

илюстрация”. В нея авторът представя ретроспективно развитието на модната илюстрация, 

от древността до ерата на съвременните технически средства и дигитализация. 

Изложението се характеризира с грамотно издържана и завършена композиция. Текстът 

представя цялостния подход на автора към целите и задачите, които си поставя за 

разрешаване от гледна точка проблемите на модната илюстрация. Основните положения се 

отличават със своята гъвкавост и адаптивност като д-р Ал. Гергинов се е постарал да открие 

и предложи конкретен подход за разрешаване на тези проблеми: чрез комбиниране на 

различни класически и некласически методи в рисуването, чрез утвърдена програма и 

специфична методика по модна илюстрация. Освен това, той съвсем коректно се насочва 

към изучаване и представяне на основни и значими художествени техники (10 на брой, от 

класически до модерни), а тяхното разнообразие, заедно с експериментирането и 

смесването на разнородни материали е определено за основа на качественото пресъздаване 

на модната визия. В заключение може да се отбележи, че следвайки собственото си 

творческо кредо Ал. Гергинов вижда с основание в методите на Русо, Песталоци и братята 

Дюпюи стабилна основа, която в комбинация с нуждите на модния дизайнер може да 

послужи за изграждане на една съвременна програма по специализирано рисуване или, в 

най-добрия случай, за задълбочена методика по модна илюстрация. В този смисъл 

изложението от първа част има не само есеистичен, но и теоретико-педагогически характер.  

Във втората част са представените модни илюстрации, които са разпределени в четири 

групи. Те отразяват широтата на интересите и на възможностите на автора да се изявява в 

сферата на модната илюстрация. Втората част се състои от авторски модни илюстрации, 

разпределени по следния начин: 1) колекция лято 2016 г. (с. 47-52) описана като смесица от 

вдъхновения включващи с десени и елементи от 60-те и 80-те години на ХХ в., а като 

завършващ щрих - обувки. След това е 2) капсулна колекция, вдъхновена от „големите 

културни и социални различия“ по време на пътуване до ЮАР (с. 53-60), а нататък следват: 

3) „Пожелание - +7 Hours” (с. 61-65) в която се развиват фигуралните мотиви от японско 

кимоно, преплетени с български традиционни мотиви, образи и символика и 4) „Експлозия-

обекти и фотографии 2021“ (с. 66-71). Представените творби ясно очертават общата картина 

на творческите търсения на д-р Ал. Гергинов, като открояват интересите му към различни 

интердисциплинарни и експериментални техники. Авторът показва последователен 

стремеж да открие и формулира преди всичко активното взаимодействие на модната 

илюстрация с миналото, както и със заобикалящата я среда на културни и социални 

различия. Във връзка с това е необходимо да се подчертае ясно изразеният силует и общото 

въздействие на произведението като знак в пространството, отличаващ се с категорично 

образно внушение. 

В заключение може да се отбележи, че авторът доразвива и обогатява редица принципи и 

методологични насоки, които са разработени от него в дисертационния му труд (2015 г). Но 



същественото е, че в настоящият текст, основните положения представят определено 

надграждане на знанията и уменията на д-р Ал. Гергинов. 

Констатацията, след направеният анализ на представените материали, е за съответствие на  

формулираните от кандидата приноси с качествата на хабилитационния труд и за покриване 

на минималните национални изисквания по ЗРАСРБ към Област 8. Професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство. 

Въз основа на гореизложеното относно представените материали за хабилитационен труд, 

преподавателската, публикационната и творческата дейност на кандидата, изразявам 

писмено своето положително становище и препоръчвам на почитаемия НС, на основание 

на ЗРАСРБ, да присъди академична длъжност „ДОЦЕНТ” на д-р Александър Александров 

Гергинов. 

 

04.05.2022 г.        

доц. д-р Кристина Савова 

 


