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Липсата на каквото и да е привличане означава, че или сме кухи, или сме безкрайно разединени. 
Така "патетично" обяснява творческия си проект авторът на "Гравитация нула" - като следствие 
на закона за всеобщото привличане. Името на автора е Венцислав Занков, който ще покаже що е 
то "Гравитация нула" на 29 октомври в Модерен театър в София.  
 
С проекта си Венцислав Занков насочва изобразителното изкуство към "алиенацията и разпада 
във връзките в междуличностните и междуполовите отношения". И всичко това през призмата на 
една от четирите фундаментални сили, обект на Физиката.

Предвиденият към изложбата албум с репродукции на произведения на автора проследява 
художествените му търсения (2001-2009) в областта на живописта и скулптурата.

"Гравитация нула" се осъществява с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие 
към Настоятелството на НБУ и може да се види в Модерен театър до 14 ноември.

Търси

Най-нови Най-четени

Кино програма 

Театрална програма 

TV програма 

Видео 

Галерии 

София расте и може би старее
zar.bg 

Хайди Клум само по чорапи
zar.bg 

Еротична вечер в Dancing Stars
Светослава Кузманова | 1 коментар 

Yamaha пуска нова гама 
скутери
zar.bg 

Терминатора обиди гей 
политик
zar.bg 

Филмът за Майкъл Джексън 
донесе $ 20 милиона за ден
zar.bg 

Три от отпадналите отбори се 
завръщат във VIP Dance
Светослава Кузманова 

Виж всички  

Life Vogue Create Дестинации А/Д Технологии Power People Още
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За Zar.bg  | Контакт  | Реклама  

Zar.bg  | DarikNews.bg  | Gong.bg  | Darikfinance.bg
| Lev.bg  | Lex.bg  | Tax.bg  | Signal.bg  | Album.bg  | 
Log.bg  | Ma4.bg  | DarikRadio.bg  | Vremeto.bg  

Интервютата, коментарите и новините в zar.bg са 
подготвени с помощта на Дарик Нюз и Дарик Радио. 
Използвана е информация от БТА, БГНЕС и други 
източници в интернет.     Дизайн: Banda, програмиране: 
M3 Communications Group, Inc. 
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Венцислав Занков за Гравитация нула

Независимо дали поглеждането към света ще е бароково, това на Нютон, или съвременно, 
зададено от Общата теория на относителността, определящото за привличането във физическия 
свят остава масата на материалните обекти.

Законът за всеобщото привличане от 1687 на Исак Нютон допълва - важно на квадрат за 
привличането е и отдалечеността на материалните обекти един от друг. Липсата на каквото и да 
е привличане означава, че или сме кухи, или сме безкрайно разединени. Патетично обяснение, 
следствие на закона за всеобщото привличане, ползван като метафора, за усещането на 
несвързаност. Блуждаещи индивидуализми, изпразнени и празни, или безкрайно отдалечени, са 
в невъзможност да създадат каквато и да е критична маса за предизвикване на верижна 
реакция /според ядрената физика/- процес, взрив, при който промяната е неизбежна.

Общата теория на относителността от XX век принципно променя разбирането за физически 
свят. Времето е част от материята, а материални обекти с голяма маса видимо влияят на 
пространствено-времевия континуум, като го променят. Гравитацията е същностна част от това 
времепространство. Ако гравитацията е нула, просто сме извън Времето и Пространството.

...и проектираме живота с праволинейността на Евклидовата геометрия.

 

 

Остави коментар
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