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Филиалът на НХА в Бургас организира лятна академия за деца
понеделник, 27 май 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Национална художествена академия - филиал Бургас ще проведе за първи път край морето "Лятна
академия за деца и ученици". Студентите и професорите от НХА ще предложат на децата и гостите на
Бургас незабравими срещи с изобразителното изкуство в дните от 8 до 19 юли.
"Лятна академия за деца и ученици" е утвърден културно-образователен проект с успешна
десетгодишна биография. Всяка година през август най-старата сграда на Академията в София отваря
ателиетата си за най-малките. Децата рисуват, моделират, посещават музеи и галерии - творят, учат и
се забавляват. Всеки ден от 9 до 18 часа близо 100 деца участват в пъстрото приключение. Всеки ден,
малките художници рисуват и научават нещо ново и различно, а в края на месеца редят своя детска
изложба с най-хубавите си творби. Лятната академия е съвместен проект на Националната
художествена академия и Фондация "Св. Пимен Зографски" към НХА. Тя изпълнява и социална мисия,
насочена към деца в неравностойно положение, които участват безвъзмездно.
През това лято НХА предлага "Лятна академия" и на бургаските деца от позицията на натрупания опит
и новото вдъхновение от атмосферата на морския град. Всеки ден малките академици ще имат богата
палитра от различни видове творчески занимания. Те ще се провеждат на брега на морето, в
ателиетата на Магазия 1, в морската градина и Казиното, в музеите на Бургас. Учебната програма ще
включва: академично рисуване, живопис, графика, скулптура, плакат, калиграфия, илюстрация,
авторска книжка и авторски комикс, хералдика, керамика, текстил, дизайн, работилничка за
изработване на кукли, пленер - морски пейзаж, пясъчни скулптури и много изненади. На финала
творбите ще бъдат събрани в изложбата "Ах, морето..." на терасите на Казиното. Най-добрите автори
ще получат награди, предвидени са приятни изненади и за всички участници в академията.
За повече информация:
Мария Ландова - ръководител на проекта "Лятна академия за деца"
m.landova@nha.bg, 0888148715
Невена Проданова - координатор на проекта
n.prodanova@nha.bg, 0877668966
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Адрес: НХА - филиал Бургас, Пристанищен комплекс "Магазия" 1, ет. 2
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