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Венци Занков обявява война на градския транспорт
Пуска на връчването на Железния си орден само доказани пешеходци

Венци Занков. Снимка БГНЕС

Култура | 22/04/2016 20:03:29 |
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Война на градския транспорт обявява Венци Занков, предизвикан от новата цена на билета за градския транспорт в столицата –
1,60 лв. Художникът ще пуска на връчването на Железния си орден „Венцислав Занков – 2016“ само доказани пешеходци.
Церемонията ще бъде на 27 април в музея „Софийски арсенал“ (САМСИ) от 18,30 ч. и на нея ще могат да присъстват само естети,
които са пристигнали пеша или с велосипед.
С това ограничение Занков протестира срещу абсурдното, странно и лишено от всякаква икономическа логика решение на
общинарите да вдигнат почти двойно билетите. Художникът призовава членовете на Столичния общински съвет да се вразумят и
да отменят безумната нова цена.
Мястото за връчване на ордена не е избрано случайно – Арсеналът е лесно достъпен не само за пешеходци, но и за колоездачи,
какъвто запален фен от години е и самият Занков.
„Чашата преля, когато гледах репортаж за скандалната поръчка за ремонт на тенекиените спирки. С тая огромна
сума, дето са потрошили за тенекиените си ремонти, сега общинарите да поемат повишението на билета – обяснява
Занков. – Аз като скулптор много добре знам цените за боядисване и материали.”

Художникът предлага за хората на изкуството – „колкото и малко да сме оцелелите вече“ – да се гласуват преференциални цени за
пътуване в градския транспорт:
„С какво сме по-богати от пенсионерите и малките деца, ние също сме застрашен вид.”
Площаад "Славейков" (http://www.ploshtadslaveikov.com/izkustvo-samo-za-peshehodtsi/)
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Билетът в София вече е 1,60 лв. С гласовете на ГЕРБ, СДС и Прошко Прошков (/38271biletyt_v_so q_veche_e_160_lv_s_glasovete_na_gerb_sds_i_proshko_proshkov)

Кой гласува билетчето да е 1,60 лв. (СПИСЪК) (/38282-koj_glasuva_biletcheto_da_e_160_lv_spisyk)
: Венци Занков (/SearchArticlesPaged?
keyword=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2) транспорт (/SearchArticlesPaged?
keyword=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) билет (/SearchArticlesPaged?
keyword=%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82) протест (/SearchArticlesPaged?
keyword=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82)
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А па манаол глише даже щял да се изкъпе. Тия що не
Владимир
Владимирович се гръмнат бе?
22.04.2016 г.,
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Отговори

Импала
22.04.2016 г.,
23:04:10

И аз съм обявила война. Ползвам си само колата.
Пеша ходя като имам време за губене - рядко. За
разходки се махам от София.

22.04.2016 г.,
22:27:16

В Англия е имало нещо подобно - последователите
на Нед Лудд.

Отговори

Отговори

22.04.2016 г.,
20:27:46

Отговори

Мъжът на Нона Йотова пие кръв и яде косата си.
Венцислав Занков обича скандалните изяви.
Популярният художник и скулптор Венцислав
Занков, който преди известно време беше мъж на
актрисата Нона Йотова, пие кръв и яде собствената
си коса. Ексцентрикът организираше подобни изяви
през 90-те години, но към днешна дата все още не се
е кротнал. Преди около една година той учреди
орден, който присъжда награди на хора,
занимаващи се с култура и модерно изкуство.

+

+

+

-

4

-

3

3

-

0

-1

-16

ПОЛИТИКА

ИКОНОМИКА

СВЕТЪТ

СПОРТ

Социална (/SubCategories/1)

Бизнес (/SubCategories/5)

Брюксел (/SubCategories/8)

Футбол БГ (/SubCategories/9)

Здравеопазване (/SubCategories/2)

Финанси (/SubCategories/6)

Футбол свят (/SubCategories/10)

Закон и ред (/SubCategories/3)

Екология (/SubCategories/7)

Всички (/SubCategories/11)

Образование (/SubCategories/4)

КУЛТУРА

КАЛЕЙДОСКОП

ТЕХНОЛОГИИ

МНЕНИЯ

Филми (/SubCategories/12)

Любопитно (/SubCategories/16)

Коли (/SubCategories/18)

Анализи (/SubCategories/21)

Театър (/SubCategories/13)

Животът (/SubCategories/17)

Интернет (/SubCategories/19)

Коментари (/SubCategories/22)

ПУБЛИКУВАЙ

Музика (/SubCategories/14)

Наука (/SubCategories/20)

Интервюта (/SubCategories/23)

Литература (/SubCategories/15)

(http://www.histats.com)

ГАЛЕРИИ

ПАРТНЬОРИ

Галерии (/SubCategories/24)

Партньори (/SubCategories/25)

© КЛУБ Z ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ (/)
КОНТАКТИ (/CONTACT)

ЗА НАС (/ABOUT)

ЕКИП (/TEAM)

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (/TERMSANDCONDITIONS)

Разработено от: CoDe (http://co-de.bg/)

(http://www.tyxo.bg/?155366)

МАГАЗИН (/SHOP)
RSS (/RSS)

ПАРТНЬОРИ (/PARTNERS)

