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Авангардистът Венци Занков обяви война на градския транспорт,
като съобщи, че пуска на връчването на Железния си орден само
доказани пешеходци.
Авангардистът Венци Занков обяви война на градския транспорт, като
съобщи, че пуска на връчването на Железния си орден само доказани
пешеходци. „Елате само пеша или с колело на 27 април от 18.30 в
САМСИ на официалната церемония по връчването на Железен орден за
съвременно изкуство „Венцислав Занков  2016”“, гласи съобщението на
художника.
С този свой апел инициаторът на утвърдената вече награда изразява
своя протест срещу абсурдното, странно и лишено от всякаква
икономическа логика решение на общинарите да вдигнат почти двойно
билетите за пътуване в градския транспорт в столицата.
Локацията за връчване на Ордена  Софийски Арсенал – Музей за
съвременно изкуство (САМСИ), е избрана неслучайно. Първо, Венци
повежда война срещу вдигането на цената на билета и второ 
Арсеналът е лесно достъпен не само запешеходци, но и за колоездачи,
какъвто запален фен от години е и самият Занков. „Чашата преля,
когато гледах тв репортажа 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”, гневи се Занков. „Аз, като скулптор, много добре знам цените
за боядисване и материали”, допълва той.
Художникът призовава певеца Светльо Витков и останалите общинари
да вразумят колегите си и да отменят безумната нова цена за
транспортната услуга. „Категорично настоявам за свикването на нова,
извънредна сесия на Столичния общински съвет, с точка единствена –
да се отмени скандалното и необосновано решение за покачване цената
на билета, при резкия срив на горивата в цял свят”, заявява още
Занков. /БГНЕС
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21 иракчани са заловени край средецкото село
Граничар, съобщиха от полицията.Те са преминали
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