
    

 

 

 

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТКРИ ИЗЛОЖБА 

НА СТУДЕНТИ В ДИМИТРОВГРАД, СЪРБИЯ 

 

Инициативата се осъществява с подкрепата на дългогодишния партньор на Академията – 

Societe Generale Експресбанк 

 

 

На 16 януари 2015 г.Националната художествена академия откри изложба на студенти 

в галерия „Методи Мета Петров“ в Димитровград, Сърбия. Експозицията е част от 

мащабната изложба „Всичко е добре, когато започва добре“, която Академията представи 

през 2014 г. във Варна и в Бургас. Бяха показани творби на студенти от различни 

специалности на НХА, които предизвикаха сериозен интерес сред културната общественост 

на граничния град. Изложбата беше открита от проф. Свилен Стефанов, зам.-ректор на НХА, 

доц. Мирослав Богданов, зам.-декан на ФПИ и любезните домакини от галерията.    

 

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 реализираха:  

− 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 
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