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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

ФРАНЦИЯ 

CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS 

През месеците януари–февруари 2020 г. протече и кампанията по селекцията на 
преподаватели и студенти за резидентски престой в творческото студио CITE 
INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS. В началото на месец март се организира среща на 
избраните резиденти, на която бяха разпределени периодите на престой за 2020 година, 
но поради сложната обстановка, всички резиденти бяха пренасочени към реализиране на 
престоите си в Сите през календарната 2021 г.  

В началото на 2020 г. своите престои осъществиха 2-ма магистри от ФПИ и 1 преподавател 
от ФИИ, които бяха сред селектираните кандидати още пред 2019 година: Соня 
Добромирова Радева  и Евгения Иванова Иванова –  дипломирани магистри от катедра 
„Метал“, както и проф. д-р Десислава Христова-Тошева. 

Преподаватели, селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал 
дез ар през 2021 г. 

Проф. Светозар Бенчев – декан на Факултет за изящни изкуства; 
Проф. д-р Аделина Попнеделева – катедра „Текстил – изкуство и дизайн“; 
Гл. ас. д-р Красен Троански – катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“; 
Ас. д-р Юлиан Станкулов – катедра „Живопис“. 
  
Дипломирани магистри, селектирани за участие в резиденстка програма в Сите 
Ентернасионал дез ар през 2021 г. 

Факултет за изящни изкуства 

Северина Даниелова Стоянова, катедра „Живопис“; 
Малина Тодорова Карадимова, катедра „Стенопис“. 
  
Дипломирани магистри, селектирани за участие в резиденстка програма в Сите 
Ентернасионал дез ар през 2021 г. 

Факултет за приложни изкуства 

Александър Григоров Василев, катедра „Резба“; 
Красимир Георгиев Иванов, катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“. 
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АВСТРИЯ 

Въпреки заявените кандидатури, през 2020 г. не беше реализиран обмен на художници 
между НХА и Galerie im Traklhaus, Австрия, поради сложната епидемиологична обстановка 
в световен мащаб. За първа година се оказа невъзможно и провеждането на Лятна 
академия в българския културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена. 

 

САЩ (ФИИ И ФПИ) 

ФУЛБРАЙТ – Българо-американска комисия за образователен обмен 

През първи семестър на 2020/2021 акад. год. катедра „Стенопис“ на НХА прие 
кандидатурата за обмен на Уилям Рерик – дипломиран магистър, специалност „Живопис 
и рисуване“ от САЩ. Виктория Манганиело – гост преподавател от САЩ беше поканена в 
катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ в рамките на първи семестър на 2020/2021 акад. 
год. 

 

ГЕРМАНИЯ 

По покана на Академията за изкуствата в Берлин (Akademie der Künste) от 8 до 10 
октомври 2020 г. се проведе международна конференция, на която 70 представители на 
европейски художествени академии и културни институции се събраха, за да инициират 
съвместния проект „Европейски алианс на академиите“, имащ за цел да ги обедини в 
транснационална мрежа, която да защитава свободата на изкуството. На престижния 
форум България бе представена от две институции – Национална художествена академия 
в лицето на ректора проф. Янков и от Съюза на българските художници. Проф. Георги 
Янков взе участие в онлайн дискусиите, предшестващи подписването на съвместен 
манифест, в който членовете на Алианса формулираха своите отговорности и 
ангажименти, както и конкретните възможности за бъдещо сътрудничество. 

 


