
 Валута  Купува  Продава
 USD/BGN 1.3007 1.3012
 EUR/USD 1.5032 1.5034
 USD/JPY 91.74 91.77
 GBP/USD 1.6324 1.6328
 USD/CHF 1.0063 1.0066

Валутни курсове от ДЕЛТА СТОК

»»»  
понеделник, 26 октомври 2009, 11:44

София 15°C

Пловдив 14°C

Варна 17°C

Бургас 17°C

още време
 Главни Последни

Начало
Мнения
България
Икономика
Спорт
Свят

Култура
Life

Секси ден
 

Игри

26 октомври 2009
Борисов не отиде да свидетелства срещу Йосич
Българският премиер може да бъде разпитан чрез
видеоконферентна връзка

26 октомври 2009
Проверяват годишните винетки
Фиксираният им срок бил дискриминация

26 октомври 2009
Барселона разгроми Сарагоса
С 6:1 каталунците поведоха в класирането

26 октомври 2009
Бюджет 2010 г. влиза в
Съвета за тристранно
сътрудничество
Макрорамката е разчетена при 63,7 млрд.
лв. БВП и 2% спад на икономикат

26 октомври 2009
Първа оставка на шеф на
магистратура заради Красьо
Ръководителят на Окръжна
прокуратура Бургас напуска
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Венци Занков: У нас само “Биг Брадър” обединява хората
Художникът и неговата “Гравитация нула” в Модерен театър
Яна Донева

Където е Венцислав Занков, никога не е скучно, а където са работите му,
значи ни предстоят сериозни разсъждения. Концептуалният творец подготви
поредна провокативна изложба, която ще открие на 29 октомври в Модерен
театър, който вече отваря вратите си и за изобразителното изкуство. Мотото на
експозицията е “Гравитация нула”. Всичко тръгва от закона за всеобщото
привличане на Нютон, за да стигне до 13 платна и 8 скулптури, показващи
колко сме далеч един от друг и как сме се превърнали в блуждаещи елементи.

За несвързаността между индивидите Занков говори отдавна, но сега вече даде

поста

26 октомври 2009
Пиронкова се върна в Топ
100
Димитров запази 310-та си
позиция

26 октомври 2009
Ненко Балкански и личният
му интериор
Художникът откри изложба
в "Ракурси"

26 октомври
2009
3000
строителни
фирми пред
фалит
И 2010 ще е трудна, предупреди
Плевнелиев

Лаптопи на ниски цени
Голямо разнообразие, достъпни цени.
Изберете вашия лаптоп сега!
PCstore.bg

Промоция на Бяла Техника
Купи бяла техника Eurolux, Faber, Nardi над
1500лв. с 5% отстъпка!
Electron.bg

Парите никога не спят
Валутна търговия без риск. Отвори
безплатна демо сметка.
www.trader.bg
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и материален израз на думите си. “Няма общности, няма културен живот,
всичко се е разпаднало на гилдии, няма обща стратегия, нямам усещането да
съм част от нещо”, мотивира се пред “Всеки ден” художникът, без да има
претенциите да дава рецепти за изход от ситуацията.

“Аз просто констатирам факта, пък нека всеки сам си търси спасението,
средата. За мен изход няма. Какво ли не опитах - създадох вестник,
организирах арт-събирания и всичко това с цел да имаме нещо свое, да си
сверяваме часовниците с най-големите в изкуството, но до там…”, оплака се
не на шега авангардистът и допълни със следната тъжна констатация: “У нас
хората се обединяват само около “Биг Брадър”, футбола и националистични
идеи, което на ми е чуждо. Липсва образование и възпитание и това прави
проблема сериозен. Няма ценности, на които да стъпим. Самото говорене
няма смисъл, думите се изпразниха от съдържание”.

четвъртък, 22 октомври 2009

  

ВАШИТЕ МНЕНИЯ:

ткзс 26 октомври 2009

Евала!Нещо наистина готино в иначе позаспалия Модерен театър!Много
хубава база,но управлявана зле…а има много мегдан за страшен
арт!почитания към това размърдване !Ще дойда-)

1.

agent 25 октомври 2009

BRAVO NA VENZI!BRAVO NA KASIEL!CHAKAME 29!!!

2.

нихилист 22 октомври 2009

Король саксонский собирал фарфор
И одержимым стал на этой почве
Настолько, что и гвардию свою

3.

Нови идеи за красиви хора
Научете как живеят хората в София!
Известни лица и неизвестни истории.
www.viewsofia.com

Гражданска Отговорност
Вижте Офертите на Всички Водещи
Застрахователни Компании!
www.sdi.bg
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Берлина королю сменял на кружку

Пять сотен молодцов вооружённых
Верны как псы и все храбры без меры
За голубую глину из Китая
На службу в Пруссию навечно отданы

Пятьсот солдат - не мальчиков безусых,
А боевых товарищей лихих
Нет большего безумства, чем решиться
На этот шаг, подумаете вы

Века прошли, уже и нет в помине
Ни тех солдат, ни даже их имён
Фарфор старинный крепок как и раньше

Анонимен 22 октомври 2009

Касиел е много повече отколкото можеш да измислиш, Йоко. духай.

4.

Йоко 22 октомври 2009

Звездата Касиел Ноа Ащшер е кураторка там, нима не знаете?!

5.

Дон Жуан 22 октомври 2009

Какво е това “Биг Брадър” Някакъв филм?

6.

ФОРМА:

Име
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