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„Последните граждани на Кале“ – самостоятелна изложба
скулптура на Венцислав Занков
21 май, 2016 06:16 |

Афиш, Изкуство, Култура, Свободно време |

Няма коментари

Нов български университет, ул. „Монтевидео“ №21, Строителен обект – корпус 3

От 26 май до 05 юни 2016 г. в Нов български университет ще бъде представена
експозицията „Последните граждани на Кале“ на др Венцислав Занков,
преподавател в департамент „Изящни изкуства“ на Университета. Експозицията от 18
скулптури на човешки фигури от оцветени полиуретан и полиестер ще бъде
разположена на строителния обект (корпус 3) в НБУ.

С проекта си „Последните граждани на Кале“ Венцислав 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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С „Последните граждани на Кале“ авторът отново поставя въпроса какво е и има ли разбиране за смисъла и ролята на изкуството като АКТ,
който е част от актуалната социална и политическа действителност, или изкуството се свежда до декориране на реалността.

Др Венцислав Занков завършва скулптура в НХАСофия (1988). В периода 1997 2008 е хоноруван, а от 2009 редовен преподавател в
департамент „Изящни изкуства“ на Нов български университет. Хоноруван преподавател по скулптура в НХА. (2010) Доктор в направление
„Изкуствознание и изобразително изкуство“. (2013) Психодрамаасистент (консултант) обучителна програма по психодрама, социометрия и
групова терапия, Фондация „Психотерапия 2000“, Член на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). (2014)
Дипломиран магистър филмово и телевизионно изкуство, Нов български университет (2016)

Сред последните му самостоятелни изяви са: „О, щастливи дни“, галерия „Райко Алексиев“ СБХ, София (2014) с подкрепата на
Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и СБХ; „Последният будоар“ – скулптура,кръв, видео, галерия
„Райко Алексиев“ СБХ, София (2011), с подкрепата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и Централен фонд за
стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и СБХ; „Нова призрачна живопис/всички вече сме призраци“, галерия Ракурси, София
(2011), „Postромантизъм. Reloaded“ – Български културен институт – Берлин (2011); „ВъзможноНевъзможно. Идейни проекти за
естетизация на градската среда“ с подкрепата на столична програма „Култура“ 2011; Централен фонд за стратегическо развитие към
Настоятелството на НБУ, партньор – Център за култура и дебат „Червената къща“ (2011). Участвал е в множество групови изложби и други
събития.

Венцислав Занков е автор на множество публикации в периодичния печат и в интернет. Работи в областта на живописта, скулптурата,
видеото, инсталацията, пърформанса, новите медии. Един от найактивните български автори след 1989.

Настоящата изложба се реализира с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов
български университет.
Теми: „Последните граждани на Кале“ • Венцислав Занков • изложба • нбу • скулптура
Харесвам Харесайте това преди приятелите си.
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Още по темата
Ботевград се представи отлично в „Бъди грамотен“
Изключително активно се включи Ботевград в правописния маратон на 24ти май. В инициативата на
Академика БГ ...

Абитуриенти събраха 90 000 лв. за сирачета
Абитуриенти събраха 90 000 лв. за 45 деца без родители. Младежите се ришиха от празнични тоалети ...

Проектът „Моят Ботев“ завърши с възстановка в
Софийския университет
С възстановка на събитията от кораба "Радецки" завърши проектът "Моят Ботев", посветен на 140годишнината от подвига ...
Име (задължително)
Email Адрес (задължително)

http://akademika.bg/2016/05/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0… 4/7

26.05.2016 г.

Академика

Добави Коментар

Болгарский язык для русских
Вы хорошо понимаете, но боитесь разговаривать? Мы поможем Вам.
Търсене

Новини
Коментари
Теми
Ботевград се представи отлично в „Бъди грамотен“
Президентът награди културни дейци
Номинации за наградата „Христо Г. Данов“ 2016
Марин Бодаков: Училището отразява цялостния обществен фалш
Абитуриенти събраха 90 000 лв. за сирачета
Проектът „Моят Ботев“ завърши с възстановка в Софийския университет
СПИСЪК НА ОТЛИЧЕНИТЕ В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ „МОЯТ БОТЕВ“
http://akademika.bg/2016/05/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0… 5/7

26.05.2016 г.

Академика

Заглавие на месеца
Изберете заглавие за месец юни
Крава на име Лейди Гага бе избрана за найкрасивата в Германия
Дърта баба търгува с наркотици заради тръпката
Германската полиция спря 87годишен дядо в инвалидна количка на магистрала
Котки съжителстват толерантно с ранен гларус
Гласувай

Резултат
Предишни заглавия на месеца

Подготовка на кандидатстуденти
Журналистика, актьорско майсторство, история, български език и литература.

Обичате да танцувате? Лесно е  елате при нас!
Salsa dance center стартира нова група за начинаещи по латино танци.

Следете ни
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