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Художникът Венци Занков ще "застреля" културната
общественост с нова самостоятелна изложбаскулптура,
озаглавена "Последните граждани на Кале". Експозицията
ще може да се види само от 18 ч. днес, 26 май, до 21 ч. на 5
юни т.г. и само след инструктаж за безопасност и с каска на
главата, защото е наредена на строителна площадка. В
обекта "Трети корпус" на Нов български университет на ул.
"Монтевидео" 21 в София са експонирани 18 човешки фигури
от полиуретан и полиестер в рекламните цветове червено,
розово, виолетово, оранжево.
С проекта "Последните граждани на Кале" Венци Занков
интерпретира и развива идеята на популярната скулптурна
композиция на Огюст Роден ("Гражданите на Кале"), като
разширява смисъла й  предаването на Ключа на Крепостта
става метафора за съвременната ситуация в Европа.
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На 25ото издание на "Откритие" България за
първи път спечели песенния конкурс на
фестивала, който се проведе от 19 до 25 май
във Варна. Парчето победител "Till the end"
бе изпълнено от автора Теодор Георгиев
Toshey, познат на публиката от финалите на
"Гласът на България". Аранжиментът на
песента е дело на Евгени Димитров
Маестрото, който пък спечели наградата на
професионалното жури за аранжимент. Тодор
бе отличен и с наградата на WAFA
(Световната асоциация на фестивали и
организатори), чието ръководство бе във
Варна
за
Годишната
среща
на
Изпълнителния
борд
като
част
от
съпътстващата
фестивална
програма.
Втората награда отиде за "Fog", изпълнена от
Дмитрий Сисоев от Украйна. Третото място в
конкурса за песен спечели Испания с парчето
"Me...
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