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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.

„Игра на тронове“ повтаря
истинската история

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 побогати от пенсионерите и малките деца, ние също сме
застрашен вид.”
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