
 
 

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТКРИВА ИЗЛОЖБА  
НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БУРГАС 

 
Инициативата се осъществява с подкрепата на дългогодишния партньор на 

Академията – Societe Generale Експресбанк 
 

 
 
От 7 октомври до 3 ноември произведения на студенти и преподаватели от 

различните катедри и специалности на НХА ще бъдат изложени в Бургаската 
художествена галерия „Петко Задгорски“. Куратор на изложбата е българският историк на 
изкуството, критик  и художник проф. д.изк. Свилен Стефанов.  

 
Изложбата „Всичко е добре, когато започва добре“ включва творби от 

специалностите „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Плакат и визуална комуникация“, 
„Фотография“, „Дигитални изкуства“, „Резба“, „Керамика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, 
„Метал“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“.  Чрез видео презентации, посетителите ще 
могат да се запознаят с произведенията от „Стенопис“, „Книга и печатна графика“, 
„Сценография“, „Индустриален дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“, 
„Мода“ и „Реставрация“ (свързани с дизайнерско проектиране или с други характерни 
специфики). 

Това, което обединява тази разноречива и многоаспектна изложба е съвременния 
начин на виждане и присъствие в света на изкуството. Независимо дали става въпрос за 
живопис, текстил или дигитални изкуства, неизменно се налага усещането за 
професионално познаване на съответната материя, най-често подкрепено с 
многопластови концептуални решения. Това е и целта на преподавателите – материите и 
формите да получат нови измерения в един бързо променящ се свят. 
 

„Някои от най-талантливите ни студенти и преподаватели са от град Бургас, а е 
всеизвестен факт изтънченият вкус на бургазлии към изкуството. Сигурни сме, че 
изложбата ще отговори на очакванията им и сме благодарни на Societe Generale 
Експресбанк за възможността да го направим“, сподели ректорът на Националната 
художествена академия проф. Светослав Кокалов.  
 

„Като една от най-старите банки в света, Societe Generale Експресбанк има дълга 
традиция в подкрепата на младите артисти – вече 150 години изкуството е сред 
основните ценности на банката. Удовлетворени сме от доброто ни сътрудничество с 
Академията и ще продължим да помагаме на развитието на таланти в изкуството”, каза 
Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк. 

 
Изложбата бе показана по-рано тази година във варненската художествена 

галерия.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Допълнителна информация за Партньорска програма НХА - SGEB 
Изложбата „Всичко е добре, когато започва добре“ е част от партньорската 

програма между Националната художествена академия и Societe Generale Експресбанк. 
Партньорството между двете институции осигури по-добри условия за дебюта на младите 
художници на национална и международна художествена сцена. Съвместно бяха 
създадени запомнящи се културни прояви в подкрепа на най-младото ни съвременно 
изкуство. През 2014 година съвместно се реализират:  

− Изложби на дипломираните бакалаври и дипломираните магистри на НХА; 
Творческа специализация за магистри, докторанти и преподаватели в ателиетата 
на НХА в Сите Интернасионал Дез ар, Париж;  

− Лятна академия, творческа резиденция в „Дом Витгенщайн“, Виена,  
− Международна лятна академия и скулптурен симпозиум в Творческата база на 

НХА, гр. Ахтопол.  
− Изложба на студенти и преподаватели във Варна и в Бургас. 

 
Допълнителна информация за НХА 
НХА е сред най-старите висши образователни институции в България. Тя е открита 

под името Държавно рисувално училище през 1896 г. с указ на княз Фердинанд. През 
последните почти сто и двадесет години в делото по създаването и поддържането на 
авторитета на Академията се открояват имената на ред видни български художници и 
интелектуалци. И неслучайно днес Академията е нещо повече от образователна 
институция – тя е генератор на творчески проекти и е обърната не само към своите 
студенти, но и към цялата културна общественост.  

 
 
За контакти: 
 
Диди Спасова, Национална художествена академия 
029885900, 0882515114, d.spasova@nha.bg, pr@nha-bg.org 
 
Мария Алексиева, Бургаска художествена галерия 
0879531638, burggallery@abv.bg  
 
Мая Клевцова Societe Generale Експресбанк  

0893301774, maya.klevtsova@socgen.com   
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