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ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“ И ДРУГИ ИЗЛОЖБИ НА НХА 
През изминалата 2020 г., въпреки усложнената ситуация и наложените във връзка с 
нея известни ограничения, галерия „Академия“ продължи своята дейност. Бяха 
организирани и представени 11 изложби, част от които самостоятелни, а други 
отбелязаха годишнини и юбилеи на катедри от НХА. Също така бе показано и 
творчеството на отделни автори свързани с нашата институция. Традиционните 
изложби на дипломираните магистри от двата факултета на НХА отново бяха на 
нужната висота и впечатлиха с показаните студентски произведения. 
 
Учебната 2019 – 2020 година бе открита с ретроспективната изложба на известната 
наша художничка Анастасия Панайотова. Галерия „Академия“ взе участие и в 
„Европейска нощ на музеите“ организирана на 14 ноември от Френски институт, 
София, с изложбата по случай 20-годишнината на катедра „Мода“. Традиционната 
проява „Лятна академия за деца и ученици“ също намери място в пространството 
на нашата галерия. 
 
В календара на изложбената дейност за 2020 бяха включени и реализирани 
следните изложби: 
 
 1. „Глината – вълнуваща материя“, изложба на проф. Ивана Енева,  
 14 – 30 януари 2020 г. 
 
 2. Пети международен фотосалон „Стартфото София“. 
 3 – 8 февруари 2020 г. 
 
 3. Изложба на дипломирани магистри ФПИ. 
 11 – 23 февруари 2020 г. 
 
 4. Изложба на дипломирани магистри ФИИ. 
 27 февруари – 12 март 2020 г. 
 
От 13 март до 20 май галерията беше затворена поради епидемиологичната 
обстановка. 
 
 5. „Магията на писаното слово“, магистърска програма „Калиграфия“, 
катедра „Плакат и визуална комуникация“ 
 22 – 31 май 2020 г. Виртуално представена. 
 
 6. „В памет на Веско“, Веселин Василев, скулптура и рисунки, проект на 
 катедра „Скулптура“. 
 2 – 27 юни 2020 г. 
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 7. „Йордан Вампоров на 80 години. Памет за ателие Любомир Далчев“, 
куратор: Васил Симитчиев. Скулптура, живопис, рисунки, инсталации, 
докумантални фотографии. Куратор: Васил Симитчиев. 
 1 – 26 юли 2020 г. 
 
 Лятна академия – 1 – 31 август 2020 г. 
 
 8. Ретроспективна изложба на Анастасия Панайотова. 
 4 – 26 септември 2020 г. 
 
 9. Изложба акварел на Любомил Драганов. 
 29 септември – 16 октомври 2020 г. 
 
 10. Изложба „115 години графика в НХА“. 
 19 октомври – 8 ноември 2020 г. 
 
 11. Изложба 20 години специалност „Мода“. 
 10 – 27 ноември 2020 г. 
 
 Поради извънредната ситуация в световен мащаб и настъпилите промени в 
галерийния план прояви като En_Vision SADiS 2020 in Sofia – проект на художници 
от Република Словакия, юбилейна изложба на проф. Емил Мирчев (куратор доц. д-
р Момчил Мирчев), юбилейна изложба на проф. Петър Бонев, запланувани 
изложби на професорите Светослав Кокалов и Светозар Бенчев, както и проекта 
„60 години Текстил в НХА“ не можаха да бъдат реализирани. По-голямата част от 
тези неслучили се прояви ще намерят място в календара за настоящата 2021 
година. 
 През 2020 г. поради ограниченията за групови събирания, в Галерия 
„Академия“ нямаше възможност за провеждането на конференции и други 
културни събития, свързани с проекти по научната и художествено-творчека 
дейност на НХА, както и на партньорски гостуващи проекти. Изключение в това 
отношение бе срещата-разговор на Йордан Вампоров и Васил Симитчиев със 
студенти и преподаватели от НХА. 
 
Изложбена дейност на НХА извън галерия „Акакдемия“: 
 
 – Изложба на творби на Христо Явашев (студентски етюди и постери) – 
филиал НХА – Бургас и в Градска галерия Варна; 
 – Изложба на постери на Христо Явашев и Жан-Клод в български културен 
център „Дом Витгенщайн“, Виена; 
 – Изложба на дипломници от окс „Бакалавър“ включваща студенти и от 
двата факултета в галерия „Шипка 6“, СБХ. 
 – Изложба „Съвременна визуална култура“ – селекция от дипломни работи 
на наши студенти дипломници от двата факултета в Арт-център Банкя. 


