Участие в проект финансиран от ЦФСР
„Представяне на съвременно изкуство, дизайн и архитектура в Барселона“

Период 22.04-29.04.2019 г.
Участници - преподаватели: доц. д-р Ралица Стефанова, гл. ас. д-р Биляна Калоянова,
ас. Руслан Лозев и студенти ІІ курс БП „Интериорен дизайн“: Адиел Радославова Илиева
F86486, Кристина Георгиева Христова F86089, Маргарита Велиславова Козова F86561,
Станислава Димитрова Калчева F86573, Фарие Масар Наим F87436
В периода 22-29 април 2019 г. преподавателите доц. д-р Ралица Стефанова, гл. ас. д-р
Биляна Калоянова и ас. Руслан Лозев, заедно с група от пет студента от 2 курс на БП
„Интериорен дизайн“ посетиха Барселона по проект финансиран от ЦСФР - „Представяне на
съвременно изкуство, дизайн и архитектура в Барселона“. Целта беше участниците да се
докоснат до чужда култура и изкуство, да почерпят вдъхновение от творчеството на световни
творци, да видят прочути произведения на изкуството, дизайна и архитектурата, които да са
интегрална част от тяхното творческо развитие, образование и култура. Освен посещението на
галерии, музеи и архитектурни паметници, в програмата беше заложена творческа
работилница, чиито резултати да доведат до откриването на изложба в Артхостал, Барселона,
по време на престоя. Съвместната работа, живот и сътрудничество между студентите и
преподавателите доведе до полезна добавена стойност в образователния процес,
благодарение на обмен на мнения и близка връзка между обучаващи и обучавани в една
извънаудиторна обстановка, в контекста на изкуството в музейна и градска среда.
В едноседмичния престой бяха посетени следните обекти в Барселона: Музея на
Пикасо, Музея на каталунското изкуство, Музея на Хуан Миро, Музея на съвременно изкуство,
Фондация „Тапиес“, Саграда Фамилия, Каза Мила, Каза Батио, Парк Гюел, Германския
павилион от Барселонското изложение на Мийс ван дер Рое, както и историческата сграда на
кметството с разнообразните й интериори. Освен постоянните експозиции, музеите
предоставиха един изключително изтересен поглед към съвременното изкуство и дизайн
благодарение на временните изложби, които бяха от голяма полза за студентите и
преподавателите.
На 26 април 2019 г. в Артхостал Барселона преподавателите и студентите от НБУ
откриха изложбата „Анализи на сянката“ с творби, вдъхновени от града. Бяха показани чернобели и цветни рисунки и колажи, резултат от творческата работилница, провела се по време на
престоя.
Проектът беше ползотворен с оглед на докосването до чужда среда и изкуство,
обогатяването на художествената култура и вдъхновението за творческа работа.

