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Стинг с благотворителен концерт в Мексико
10 любопитни факти за Боно
Защо болят краката
Всичко, което искате да знаете за феромоните
Коронясаха Мис Бразилия '2010
Както ядем, така и обичаме...
За цветовете и личността
Деси Добрева е с втора награда от фестивал в Китай
Миенето на ръце помага да взимаме тежки решения
Пародиен римейк на Лейди Гага – сензация в Интернет
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Връчват железен орден за съвременно изкуство

ВСИЧКИ НОВИНИ

28.04.2010 12:28

МАЛКИ ОБЯВИ

Железен орден за съвременно изкуство на името на Венцислав
Занков учреди едноименната фондация за съвременно изкуство,
а първата церемония по награждаването ще се състои на 1 май в
галерия „Арт 36” на ул. „Славянска” в столицата, научи „ДНЕС+”.
Съгласно статута с такъв орден могат да бъдат награждавани
български граждани –артисти, обществени дейци, културни
дейци, лекари и представители на духовенството, които имат
изключително големи заслуги към развитието на съвременното
изкуство и култура на Република България, както и към
поддържане на духовното здраве и защита правата и свободата
на човека.
С високото отличие могат да бъдат отличени и чужди граждани –
артисти, общественици и културни дейци, които имат
изключително големи заслуги за двустранните отношения с РБ и
за развитието на международното сътрудничество в областта на
изкуството и културата, както и за защита на правата и свободата
на човека.
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4 май 2010 г. Изложение за ландшафтна архитектура,
озеленяване и градинско оборудване бе открито в курорта
„Св. Св. Константин и Елена”. Целта на ІІІ Майски фестивал
на цветята е да популяризира българския опит в
производството на цветя и декоративна растителност,
проектиране и дизайн на паркове и градини, а също така да
даде възможност на всички любители на природата и
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