
РЕВЮ ТЕМА ОНЛАЙН МАГАЗИН КНИГИ МУЗИКА ЗА НАС КОНТАКТИ КОНКУР

''Пътят, който ни остава е в очакване зад нас'' - изложба на Венцислав Занков

02.05.2010

На 01 май 2010 г. в галерия "Арт 36" се откри изложбата с рисунки и скулптура на художника Венцислав
Занков.

Венци Занков е известен с различни прояви и дейности в арт средите, и в случая отново не отстъпва по стил.
Изложбата визуализира процес на мислене и търсене, показвайки трансформацията от рисунка в картина, а
не цели краен резултат - красиви експонати.

"Непредубедено показване на рисунки и скулптурни ескизи от последните няколко години, които в
голямата си част са се оказвали началото и основата, върху която са се развивали намеренията за
монументалност и цвят, стигнали своята завършеност в живописни платна. В рисунката се открива 
път към поява на форма на чистото  желание и енергия далече от намерението за репрезентативност
на случващото се на листа. Събирам всичко надраскано, въпреки съмнението, че не е това, което съм
искал да направя, в търсене на просека извън рутинните ми и вече проверени възможности за изказ,
знаейки че от дистанцията на някакво преминало време ще открия за себе си в тези изпомачкани и
мръсни листа неподозирани и изненадващи прояснения за поле на действие. И въпреки че рисунката в
чистия си смисъл е може би най-интимното занимание на художника, рискувам да я изложа на показ, с
което автентичността на жеста, страстта и съмненията, които тя запечатва и съхранява, могат да
бъдат унищожени от погледа на зрителя, попаднал в репрезентативното поле, каквото е изложбеното
пространство".

Изложбата може да бъде видяна до края на май

Галерия  „Арт 36”
Ул. „Славянска беседа” 40, София
тел: 0887253924
Website: http://zankov.info/exhibitions/2010_art36

Кой е Венцислав Занков и с какво се занимава можете да видите ТУК
За контакт с автора 0887519794
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