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ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ИЗЛОЖБА – „ГРАВИТАЦИЯ НУЛА” ОТ ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

Нов  български  университет  и  департамент  „Изящни  изкуства”  организират
изложба  на  художника  Венцислав  Занков  със  заглавие  „Гравитация  нула”.
Официалното откриване на изложбата ще се проведе на 29.10.2009 г. от 20:00
часа в Модерен театър, ул. Върбица №12.
„Гравитация  нула”  е  нестандартен  опит  чрез  изразните  средства  на
изобразителното  изкуство,  през  една  от  четирите  фундаментални  сили  на
физиката, да се изследва разпада на междуличностните взаимоотношения.
Венцислав  Златков  е  художник  и  преподавател  в  департамент  „Изящни
изкуства”. Предвиденият към  изложбата  албум  с  репродукции  ще  представи
неговите  провокативни  артистични  търсения  в  областта  на  живописта  и
скулптурата в периода 2001-2009 г.
Авторът е завършил скулптура в Националната художествена академия. Работи
в  областта  на  живописта,  скулптурата,  видеото,  инсталацията,  пърформанса,
новите медии. Един  от най-активните български  автори  през последните две
десетилетия.  Известен  е  с  авангардните  си  изяви,  като  проекта  „Всичко  за
мъжа”, представляващ 14 „нерекламни” билборда, закачени из цяла София с
различни послания на тема: „образа и ролите на мъжа”. Сред най-известните
му изложби са: „Ловна колекция”, „Порното – пътят към истината” и „Уреди за
игра”.
Департамент  „Изящни  изкуства”  е  най-новият  в  НБУ,  обединяващ
преподаватели,  работили  в  различни  департаменти  по  изкуствата,  изтъкнати
творци на българското изобразително изкуство, известни не само у нас, но и в
чужбина.  Областите,  които  се  изучават  са  графичен  дизайн,  живопис,
скулптура, графика, керамика и сценография.
Проектът  за  изложбата  е  реализиран  с  подкрепата  на  Централен  фонд  за
стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
Изложбата ще продължи до 14.11.2009 г.
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