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КУЛТУРА (/CATEGORY-CULTURE)

Ретроспективна изложба значи да се погребеш сам
През 90-те бяхме разграден двор, но имаше свобода и вяра, припомня скулпторът Венци Занков на юбилея си
14 Май 2022

 Емил Л. Георгиев

Венци Занков с една от фигурите в новата му изложба

На 1 май скулпторът Венцислав Занков навърши 60 години и навръх рождения си ден откри нова изложба в столичната галерия
"Кредо Бонум" — 13 фигури от чугун, създадени през последните години. Експозицията, наречена "Още са тук", се явява на мястото
на обикновено очакваната в такива случаи ретроспективна изложба и ще остане в галерията до 28 май. 

- Честит рожден ден и нова изложба! Защо не отбелязахте юбилея и с едно по-широко представяне на творческия ви път през
годините?

- Ретроспективна изложба, това значи да се погребеш сам. 

- За много хора би било интересно да видят работите ви накуп. 

- Мислех и за това. Миналата година ходих на "Шипка" 6, говорих с Любо Генов (шефа на СБХ - б.р.) за два етажа. Но от друга страна
си викам, да, готино е, но идеята е по-скоро в момента да покажа къде съм и защо съм, а не да историзирам сам себе си. Освен
това трябва и ресурс, трябва спонсор. Някой да поеме организацията, транспорта, курирането — все неща, които се плащат, за да
стане такава голяма изложба. Иначе и на мен ще ми е любопитно да събера всичките неща, да се получат сравнения — по периоди,
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по стилове, по техники, да се измисли някаква концепция… Да не забравяме и пандемията, която беше в разгара си, когато
трябваше да започне организацията. Не знам дали някога ще стане. Може би един ден като умра, някой ще реши да направи такова
нещо. 

- В текста към изложбата обяснявате, че тя не е пряка реакция на войната и случващото се в Европа. Трябва ли, особено в
моменти на силно обществено разделение, творците да изразяват ясно и публично своята позиция? 

- Моралната си позиция — да. Но аз не мога да мисля като политик, защото според мен политиката надскача конкретното мислене,
свързано с настоящия момент. Днес нещо може да ми изглежда като пълен провал, а след 10 години да се окаже, че е било
идеалното решение. Аз тотално отказвам да давам становища по политически въпроси. Има си хора за това, те поемат тази
отговорност. Мога да кажа, че за мен примерно убийството е най-гадното нещо. А вече за какво се принася в жертва човешки
живот и какво стои зад това, не мога да се изкажа. Аз разделям политическото от моралното. Към днешна дата смятам, че двете
нямат нищо общо.

- Новите ви скулптури са от чугун. Защо заменихте полиуретана, който външно много прилича на чугуна? 

- Привлече ме това, че с чугуна се работи много просто. Формовам полиуретана, сипвам вътре чугуна и той изгаря. Няма калъпи и
цялата тази технологична процедура, коята скулптурата изисква. Сега мисля вече друга технология — как да направя кухи,
сглобяеми и големи 3-метрови чугунени фигури, да видим какво ще стане. 

- Работили сте с дърво, камък, неон, бронз, маслени бои, полиуретан, въглен, видео, със себе си (кръв, коси)  — не мога да изброя
всичко. Тази непрекъсната смяна на материали на какво се дължи?

- Различните идеи и настроения се нуждаят от различни изразни средства. Нещо, което е за видео, не може да е скулптура, нещо
което се нуждае от цвят и живопис, не може да бъде пърформанс. Самата идея влачи със себе си и медията, в която да бъде
изпълнена. Днес имаме много повече изразни средства. В Ренесанса са работили основно с камък и бои. Било им е много по-лесно
да избират медия, да копаят надълбоко и да се усъвършенстват, а не да се разстилат нашироко. 

- Творческият ви път съвпада с годините на прехода. През 90-те бяхте известен като "скандален" художник, после започнаха да ви
наричат "авангарден"… вие какъв се чувствате? 

- Сега, понеже най-често правя фигуративна, антропоморфна скулптура, вече трябва да съм класик (смее се). Обаче и онзи ден
някъде пак видях "авангардният художник". Като ти лепнат нещо, може да си го носиш цял живот. Труден беше преходът от
"скандалния" и "авангардния" до просто "скулптора Венцислав Занков".

- Кога през тези над 30 години сте бил най-щастлив — или най-предизвикан творчески? 

- Май точно в най-бурните години, през 90-те. Тогава имаше най-много надежда, енергия, оптимизъм… и свобода. После почнаха
ограничения — това е скандално, онова не е политически коректно… А през 90-те тук беше разграден двор, всеки си правеше
каквато иска, стига да има смелостта. Имаше свобода и вяра, че нещата се променят към по-добро. 

- С какви илюзии ви беше най-трудно да се разделите? 

- С илюзиите, че това, което се прави, има смисъл. Няма. 

- Защо продължавате да правите изкуство? 

- Не знам. Може би, за да изкарам навън това, което е в мен и да ми е по-леко. Иначе какъв е смисълът? За да продам нещо ли?
Случва се, но това не може да бъде основна цел, защото тогава ще стана комерсиален артист в лошия смисъл, да правя изкуство за
пари, от което съдбата ме е опазила. Да, искам да имам пари, но не на всяка цена. За много хора тези чугунени фигури може да са
нещо безсмислено. А мен нещо ме е вълнувало, пробвал съм нещо, станало е, друго не е станало, разбрал съм за себе си някакви
неща. Тоест това съм аз, част от мен е в този чугун. Това ме осмисля. Другото е някаква суета.  

-  Смятате ли ли, че с времето някои паметници стават излишни и трябва да отидат в музея? 

-  Да, би трябвало да ходят в музея. Музеите са пълни с такива неща. Въпросът е как се отнасяме към историята. Ето сега
политическата коректност доведе дотам, че в Америка свалиха паметник на Теодор Рузвелт, защото бил на кон, а индианецът до
него ходел пеш.

- Паметникът на Съветската армия трябва ли да отиде в музея? 

- Да. Аз бях против махането на паметника „1300 г. България“ на Старчев от парка на НДК. След като него го махнаха, няма никаква
причина да не махнат и този. 

- Щяха да запазват фигурите, но …
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- Те са запазени, бяха в леярната в Требич. Но само някои идиот би могъл да помисли, че фигурите могат дя бъдат нещо отделно от
бетонната част. 

- Важно ли е за вас кой е министър на културата?

- Не знам. Винаги ми се е струвало, че е голям проблем, и нещата започват да се подменят, когато творци разчитат на писане на
проекти, за кандидатстване за финансиране. Тогава имаме нов жанр — писане на проекти. А резултатът може да се отчете всякак и
винаги да е прекрасен, което не е вярно. Навремето още със Сорос изкуството тръгна в тая посока. Спонсорират се много автори,
грантовете печелят тия, които са най-добри в писането, а не в правенето. 

- За последен път връчихте основания от вас Железен орден за съвременно изкуство "Венцислав Занков" през 2019 г.
Пандемията ли го уби?

- През тези десет години се появи ново поколение художници, които ми беше трудно да следя, пък и това, което правят, ми убягва
като вълнение. Реших, че за да запазя смисъла на ордена и да не девалвира, трябва да го спра. Пандемията ми даде пролука това
да стане безболезнено естествено.
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Отделните скулптури в изложбата „Още са тук“ образуват едно цяло произведение.
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Друг поглед към залата на „Кредо Бонум“.
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Авторът и фигурата burned "13"
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На 1 май 2015 г. Дан Тенев стана седмият носител на Железният орден за съвременно
изкуство на името на Венцислав Занков.
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Изложбата/инсталация „Пред мен“ — живопис, скулптура, неон — бе представена бе в
галерия „Райко Алексиев“ през лятото на 2020 г.
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„Пазачът на живите“ от изложбата „О, щастливи дни!“, 2014 г.

Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal

Ключови думи: Венцислав Занков (/tag/vencislav-zankov), изложба (/tag/izlozhba), изкуство (/tag/izkustvo), скулптура (/tag/skulptura)





   

Още

Виетнамският син на Бранджелина стана художник (/category-culture/vietnamskiyat-sin-na-brandzhelina-stana-hudozhnik)

18.01.2023 

Сграда на „Славянска“ и „Бенковски“ пази 110 години българска история (/category-culture/sgrada-na-slavyanska-i-benkovski-pazi-110-
godini-bulgarska-istoriya)

12.01.2023 

Жорж Папазов - "осветен" у нас 50 години след смъртта си (/category-culture/zhorzh-papazov-osveten-u-nas-50-godini-sled-smurtta-si)

09.01.2023 ЕМИЛ Л. ГЕОРГИЕВ (/avtor/emil-l-georgiev)
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ТУШ

 (/touche/tush-01-2

ОЩЕ ОТ КУЛТУРА:

4 773 Почина рок легендата Дейвид Кросби
20 Ян. 2023
(/category-culture/pochina-rok-legendata-deyvid-krosbi)

1 492 Москва, която се превърна в отрова
20 Ян. 2023
(/category-culture/moskva-koyato-se-prevurna-otrova)

1 339 Половин век от "Тъмната страна на луната"
21 Ян. 2023
(/category-culture/polovin-vek-tumnata-strana-na-lunata)

1 175 Брук Шийлдс разкри, че е била изнасилена като млада актриса
21 Ян. 2023
(/category-culture/bruk-shiylds-razkri-che-e-bila-iznasilena-kato-mlada-aktrisa)

657 Джеръми Ренър е счупил над 30 кости в инцидента със снегорин
22 Ян. 2023
(/category-culture/dzherumi-renur-e-schupil-nad-30-kosti-incidenta-snegorin)

НАЙ-ЧЕТЕНИ (/CATEGORY-CULTURE/RETROSPEKTIVNA-IZLOZHBA-ZNACHI-DA-SE-POGREBESH-SAM?FBCLID=IWAR3DRKJYFSFSVQTRPMFRYGMBPN5CYHKBSXMI1YPW2TZ-JPQRPCZBNLF2JLW&QT-Q

КОЛУМНИСТИ

(/avtor/dimitri-
ivanov)

ДИМИТРИ ИВАНОВ (/avtor/dimitri-ivanov):
Гръмпи (/category-observer/grumpi)

(/avtor/emil-
hrsev)

ЕМИЛ ХЪРСЕВ (/avtor/emil-hrsev):
Отливът започна (/category-observer/otlivut-zapochna)

(/avtor/svetoslav-
terziev)

СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ (/avtor/svetoslav-terziev):
Президентска република ли? И кой ще е нашият Ердоган? (/category-observer/prezidentska-republika-li-i-koy-shte-e-nashiyat-erdogan)

КАЛИН ДОНКОВ (/avtor/kalin-donkov):
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АНКЕТА

Ще състави ли правителство БСП?

 Да

 Не
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