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Орденът за съвременно изкуство "Венцислав Занков"

© Foundation.Zankov.info

Търсенето на истинността в изкуството, професионализмът и качеството на работа, уникалността в
подхода и актуалността към настоящето са сред критериите за определяне на художник и събитие на
2018 г.

"Железен орден за съвременно изкуство" се връчва на 1 май за девети пореден път в галерия One
Monev. Церемонията е от 18 ч. на ул. "Иван Вазов" 14 (на ъгъла с ул. "6 септември"), на партера в

сградата на Военно издателство.

С приза се отличават художник и събитие, представящи друг поглед върху съвременното българско
изкуство, който е извън полезрението на масовите медии и официално представената култура и
изкуство, но с ясен принос към тях.

Основните мотиви, с които се избира артистът на 2018 г., са търсенето на истинността в изкуството,
професионализмът и качеството на работа, уникалността в подхода и актуалността му към настоящето
като живот, обясняват организаторите и се аргументират:

"Социалното и политическото състояние на живота е разочароващо, индивидуалните усилия, бунтът и
протестът са доведени до безсмислие. Те са безпредметни. Дискурсивните практики в съвременното ни
изкуство са доведени до визуални карикатури и коментари за политическо коректно поведение.
Изкуството е обезсилено.

Единствената смислена на художника днес е в отказа да участва в изродената ни социална, политическа
и културна реалност. Остава природата, оставя я тя да действа вместо него. Същият този художник
преди години прекарва през собствената си телесност социалното като лично битие и преживяване,
създава феномени в съвременното ни изкуство, разпознати и по световни арт форуми.

Днес оцеляването на духа минава през отказ и вътрешна емиграция, напускане и изоставяне на
изкривеното до уродливост от посредственост, наглост, некадърност, простотия, конформизъм, цинизъм,
официално официозно, кичозно културно поле на обществено ни битие. Солта на живота е вече някъде
другаде."

Инициативата е на фондация за съвременно изкуство "Венцислав Занков" (foundation.zankov.info).
Миналогодишният лауреат е Косьо Минчев, който "връща на живот идеята за скулптурата извън
дизайна и технологиите, сувенира или паментикарството".

Първият кавалер на ордена е галеристката Веселина Сариева - заради организирането на Нощта на
галериите и музеите в Пловдив, а също така нейната кураторска и обществена дейност в областта на
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съвременното изкуство.

Следващи му носители са: д-р Гатев, Руен Руенов (посмъртно), Иво Димчев, Росица Гецова (галерия
"Аросита") и Спартак Дерменджиев, Дан Тенев, който работи в областта на т.нар. "ленд арт" и
концептуалното изкуство, сдружение "Изкуство в действие" в лицето на неговия основател и двигател
проф. Орлин Дворянов.

2010 -2016 железен орден за съвременно изкуство

Източник: One Monev Gallery
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