Венци Занков дава Железен орден за съвременно изкуство : Култу...

1 of 1

10 Май, 2010 | Понеделник
14:13ч

http://www.novinar.net/news/ventci-zankov-dava-zhelezen-orden-za-sa...

Търси в Новинар

28 ° Пловдив

Търси

Горещи испански филми в „Люмиер”

БЪЛГАРИЯ

КОМЕНТАРИ

Филми & Музика

Сцени

Арт

ИКОНОМИКА
Книги

СВЯТ

СПОРТ

ЛЮБОПИТНО

КУЛТУРА

ЗЛОВИНАР

Религия & Обичаи

Къде съм > Начало > Култура > Арт

Размер на шрифта: -А А

Воде

+A

Венци Занков дава Железен
орден за съвременно изкуство
6:00 09-04-2010

МИЛЕНА БОЙКОВА-ТЕРЗИЙСКА

737 |

3|

Слу

0 Коментирай

Опа

Авангардистът празнува рожден ден на 1
май с рисунки и скулптури в "Арт 36"

В последните рисунки
изображенията на Венци Занков са
на тема "Ангели".
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Венцислав Занков ще отпразнува рождения си ден
на 1 май с изложба и учредяване на орден.
Известният авангардист ще покаже рисунки и
скулптури в столичната галерия "Арт 36" (първата
частна в София) под името "Пътят, който ни остава,
е в очакване зад нас".

На откриването авторът е подготвил поредната си
провокация - този път няма да шокира със
скандален пърформанс, а ще дава награди. Черешката на арт
тортата ще е купон за 48-ия рожден ден на художника.
Гражданска отговорност
Виж цените на компаниите!
www.sdi.bg

Преди това ще бъде обявен и първият носител на наградата
за принос към българската култура - Железен орден
"Венцислав Занков" за съвременно изкуство. Фондацията на
скулптора ще дава призове на артисти, културни дейци,
лекари и представители на духовенството по предложения на
БАН, БЧК, висши училища...

Провокацията на автора продължава с очаквани предложения от страна на културния
министър и министъра на външните работи. Орденът е във формата на кръст с кръг и с
лика на Занков. "Всички рано или късно ще умрем. Защо да няма и орден с образа на жив
човек. Личната енергия е много важна", коментира пред "Новинар" художникът, според
когото на фона на днешните ценности, е нужен и друг избор.
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