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Венци Занков показва в Берлин килиите на
съвременния свят
ПУБЛИКУВАНО ОТ НОВИНИ 168.BG  НА АПРИЛ - 27 - 2011

В пост еуфорията на рождения си ден – само два дни след празника, авангардиста Венцислав
Занков ще открие своя изложба живопис в сърцето на германската столица. В Българския
културен институт в Берлин Занков ще представи „Post-романтизъм Reloaded” – собствената му
визия за света, населен със страхове, в който самотни хора са се сгушили в малките си „килии“.

Сред имената на картините са „Самотният бегач на дълги разстояния” и „На плажа”. Пейзажите
на художника са студени и в тях се натрапва безмълвност и празнота. Неоромантичният
мистичен пейзаж отсъства, а вместо него в картинното поле има пустиня, море, небе, хоризонт,
които стряскат. Хоризонтът на събитията е в присъстващите самотни човешки и животински
фигури – след него до зрителя достига само мълчание.

За изложбата си „Post-романтизъм Reloaded” авторът Венцислав Занков споделя: „Ако
обществото и светът са пост-индустриални, а и пост-информационни, то и съпротивата срещу
тях ще е пост-романтична. Природата не е дива и отвън – човешката природа е на прицел.

Страховете поникват. Светът не обещава вече светло бъдеще през технологиите и научния
прогрес. Ratio-то е контрол, а светът – дигитализиран. Свръхкомуникация и свръхконтрол“.
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Рекорд! Жена шофира с 5
промила алкохол

Снимка: Архив Булфото 31-годишна жена е
заловена от полицията да шофира с 4,72
промила алкохол в кръвта. Жената е спряна [...]

2800 кубика боклук изринати
от жп линията край Факултета

Снимка: НКЖИ Приключи почистването на жп
линията в ромския квартал „Факултета“,
съобщиха от Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). То
започна [...]

БСП иска изслушване на МВР
шефа заради доклада на

Европол
Цветанов да докладва какви мерки
предприема, искат от БСП. Снимка: БТА БСП
настоява министърът на вътрешните работи
Цветан Цветанов да [...]

"Дръзки" стои без задачи,
плава си край Либия

27 април 2011 г. – официалното изпращане на
фрегатата „Дръзки“ от военноморска база
Бургас. Снимка: БТА Фрегатата „Дръзки“ все
още [...]
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Рекорд! Жена шофира с 5 промила алкохол
2800 кубика боклук изринати от жп линията
край Факултета
БСП иска изслушване на МВР шефа заради
доклада на Европол
"Дръзки" стои без задачи, плава си край Либия

В информационният портал novini 168 bg може да прочетете последните актуални новини за
предстоящите Местни Избори 2011 и Президентски Избори 2011. Всички актуални новини за
предстоящите кметски избори 2011 по региони, както и най новите новини за политическите
партии по места. Всички новини в сайта се актуализират през няколко часа и така винаги имате
достъп до най новите новини и най новите номинации за кметове и президенти. Вие може да
коментирате всички новини като вашите коментари ще бъдат прочетени от хиляди наши
читатели интересуващи се от вашето мнение за предстоящите Местни Избори 2011 и
Президентски Избори 2011. Освен новини за Местни Избори 2011 и Президентски Избори 2011 на
нашият сайт може да прочетете и много икономически и политически анализи на актуални
тематики. За това не забравяйте винаги когато искате да сте информирани и да прочетете най
новите новини за Президентски избори 2011 и местни избори 2011 то вашият новинарски сайт е
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