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Стоичков срещу Пенев за
юбилея на ЦСКА

Христо Стоичков и Димитър Пенев  ще
премерят ...

Белезници за висш
антимафиот

Софийската  военно-окръжна
прокуратура  е. ..

Сряда , 19 Март , 2008 г.
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вашето мнениемнения за материала (5)

Търсят се истински BG мъже

Размер  на шрифта:  A |A |A| 

A-a-h! (All About Him) или “Всичко за него” е
кампания за съвременното положение на българския
мъж. Инициативата на художника Венцислав Занков,
вестник “39 грама” и “Гьоте институт” търси визуални
образи на мъжкото начало, психология и присъствие
(или отсъствие) без намерение да противопоставя
силния на слабия пол. Проектът изследва “мъжа на
прехода”, на златната среда, в разцвета на силите си
– стабилен, чаровен, с вътрешна сила и характер.
Чакат се визуални кандидатури на мъже, които не са
част от рекламен продукт, резултат от риалити шоу
или американски екшън. Наследници на Адам в
активна възраст, които живеят живота си, успяват да
са себе си и да следват принципите си, претърпели
доста бури в годините на прехода. 
Одобрените проекти, които ще “изгреят” на

билбордове, трябва да акцентират върху силни характери, но носителите им да не са
лишени от съмнения, възторзи, разочарования и провали. 10-те билборда ще са за
мъжете, които са далеч от гей естетиката, уни и метро сексуалността, не са модни икони,
политици, футболисти или други спортисти. Не е нужно избраните да пращят от здраве и
изпъкнали мускули. В противовес на заливащата ни псевдокултура, капсулираща вкуса,
проектът търси екзистенциалната красота на мъжкото присъствие в самотата по пътя. 
Конкурсът, стартирал в “женския” месец март, ще завърши с инсталиране на 10-те
най-добри визии на билбордове през есента на 2008 в центъра на София. Преди това ще
има изложба на открито с широката селекция визуални предложения. През 2009 г.
“мъжката” експозиция ще гостуват в Германия, Сърбия, Словения, Турция, Гърция. За
участие няма ограничения в изразните средства, а крайният срок е 15 април. Арт идеите
на съвременните визуални артисти трябва да са дигитализирани. Ще има онлайн
гласуване на публиката и награди. Така че, дерзайте в изобразяването на истински BG
мъже, докато още не са се претопили в пещта на псевдогерои, латино сериали, екшъни,
комплекси (финансови, битови и сексуални) и научни открития за ненужната им роля в
бъдещото репродуциране на човечеството.

[18-03-2008] от Милена Бойкова-Терзийска [567
прочитания]

"Не мога да готвя и не  гладя" е написал
Венцислав Занков на фанелката си в
личната си визия за проекта си "А-а-h!
All  About Him".

Mazete na prehoda v Balgaria sa BOBO POZARNIKARYA, AZIS I SLABI TRIFONOV, koito sa
sabiratelni obrazi.Istinskite maze napusnaha Balgaria, ostanaha putiovcite, mutrite, pederasite.

2008-03-18 14:53:50, The King of Kaspichan

2008-03-18 18:24:17, Narnia
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chudesna ideia. ima i takiva myzhe, preminali prez vyzhodi i padenia, otkrili sebe si,
neprechupeni i si lni l ichnosti. ne se vizhdat na pryv pogled sred moreto ot poshlost, no gi ima.

Харесвами идеята както и статията, но наистина да се вземат мъже от България, не
цигани, помаци или бегълци в други страни.
успяли в чужбина по някакъв знаен/незнаен начин. Защото повечето мъже в България не
карат джипове, на които е обрисувана гола глава с надпис: Добрите момчета отиват в
рая, лошите кадето си поискат. Или не мачкат другите хора докато симпатизират на
кампанията "Не карам пил".

2008-03-18 23:36:13, мъжки - гражданин

Не BG, а български.
Не такива, които ги мързи да се бръснат.
Не такива, които считат, че евентуалните надписи по дрехите им трябва да са на чужд
език, а не на български.
Не прошляци.
Не мърди.
Не преструвки.
Не политически мутри.
Не свински черва.
Не навлеци.
Не противяги.
Не шуробаджанаци.
Не доносници, портаджии и ушенца.
Не дизайнери и от тоя род.
Не бракониери с обеци.
Не кьосета.
Просто истински български мъже - достойни партньори на българките, които са
най-красивите жени в света.

2008-03-19 00:16:46, крал Калоян

Абе "мъжкар"!Защо не отидеш и ти в чужбина, да узнаеш, как се успява в чужда
страна?Ама ти е по-лесно да наричаш хората, които искат да живеят нормално "бегълци",
защото си пълен несретник.Разбира се, че трябва да се изберат 10 BG мъже, а не
български.Всички българи по света трябва да имат право да участват в конкурса, но на
такива като теб това не им изнася...Всъщност, ти много добре знаеш, че и през ум не ти
минава да се кандидатираш за този конкурс...

2008-03-19 05:35:50, Емигрант до "Мъжки-гражданин"




