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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

ФРАНЦИЯ 

CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS 

Избраните през 2020 г. резиденти от НХА бяха пренасочени към реализиране на престоите 
си в Сите през календарната 2021 г., поради сложната пандемична обстановка. 

Преподаватели, осъществили престой в Сите Ентернасионал дез ар през 2021 г.: 

– Проф. Божидар Бончев, катедра „Керамика“ 

– Проф. Олег Гочев, катедра „Стенопис“ 
– Ас. д-р Юлиан Станкулов, катедра „Живопис". 

 

Дипломирани магистри, осъществили престой в Сите Ентернасионал дез ар през 
2021 г. 

Факултет за изящни изкуства: 

– Северина Даниелова Стоянова, катедра „Живопис“; 

– Малина Тодорова Карадимова, катедра „Стенопис“. 

  

Факултет за приложни изкуства: 

– Красимир Георгиев Иванов, катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“. 

 

Докторанти – Факултет за приложни изкуства: 

– Анна Нарцис Шопова, докторант в катедра „Сценография“. 

 

АВСТРИЯ 

За резидентска програма в Galerie im Traklhaus, Австрия на Научен съвет към НХА през 
2021 г. беше избран доц. д-р Йохан Йотов. Той ще осъществи своя престой в ателието в 
един от предложените от колегите в Залцбург периоди през 2022 г., поради ремонтни 
дейности през 2021 г. 

Художничката, селектирана за резидентки престой в България през 2021 г. от Залцбург – 
госпожа Катрин Хюбер осъществи творчески престой в град Бургас през месец август 
2021 г. 

Обмените се реализират по линия на сключеното споразумение за творчески резиденции 
между Национална художествена академия и Galerie im Traklhaus, Австрия. 
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ИСПАНИЯ 

След решение на Академичния съвет и в изпълнение на Мандатната програма, 
ръководството на Академията реализира още една дестинация за творчески и културен 
престой. От 15 май 2022 в Барселона стартира резидентска програма за преподаватели, 
студенти и служители на НХА. Записалите се над 30 души са доказателство за нейната 
актуалност. 

 

САЩ  

В катедра „Стенопис“ на НХА беше приет кандидат по Фулбрайт – Уилям Рерик. Поради 
сложната пандемична обстановка, той не успя да реализира своя престой. 
 

КАЗАХСТАН 

През първи семестър на 2021/2022 акад. година, на базата на междуинституционално 
споразумение между НХА и Казахската национална академия за изкуства „Т. К. 
Жургенов“, в НХА бяха приети 2 студентки в катедра „Мода“. 

 

 


