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„Лятна академия за деца и ученици" в НХА Филиал Бургас ще се
проведе от 13 до 31 юли
сряда, 08 юли 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

От 13 до 31 юли 2020 в гр. Бургас ще се проведе "Лятна академия за деца и ученици", организирана от
Национална художествена академия - Филиал Бургас, с подкрепата на община Бургас.
Студенти и преподаватели от НХА и художници от Бургас ще предложат на децата незабравими срещи
с изобразителното изкуство. В рамките на детската академия са подготвени специализирани ателиета
по рисуване, графика, книга и илюстрация, плакат, скулптура, витраж, стъклопис и дизайн, интересни и
занимателни уъркшопи и работилници, екскурзии, пленери и посещения на галерии и културни обекти.
Ръководител на проекта е Мария Ландова (НХА), която споделя "През това лято ние имаме
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удоволствието отново да предложим Лятна академия на бургаските деца и на гостите на града, които
ще творят, вдъхновени от атмосферата на морския град. Всеки ден малките академици ще имат богата
палитра от различни видове творчески занятия: на брега на морето - в ателиетата на НХА-филиал
Бургас, в морската градина и Морското казино, в музеите на Бургас. Ще направим и еднодневен пленер
в археологическия резерват "Дебелт". 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 ще подредим изложбата "Ах, морето..." на терасите на
Казиното, където ще връчим и дипломи на нашите малки-академици и ще си хапнем от най-голямата
торта, доставена директно от дълбоководната сладкарница на Нептун."

Лятната академия за деца и ученици е културно-образователен проект на Националната художествена
академия и Фондация "Св. Пимен Зографски" към НХА, който през десетте години на своето
реализиране се утвърди като дългоочаквано събитие за малките художници. С децата работят
студенти - бакалаври и магистри, от различни специалности на Академията, завършили втора
специалност "Теория и практика на художественото образование". Организираните занятия създават
възможности за получаване на базови знания и умения в следните направления: академично;
експериментално; пленер, посещения на музеи и галерии, хепънинг. В изданията на академията се
включват безплатно деца и младежи в неравностойно положение, с които работят студенти от
магистърската програма "Арттерапия".

За записване:
Невена Проданова - НХА Филиал Бургас
n.prodanova@nha.bg, 0877668966
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