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PVC дограма от
ELAL2006
Производство,мотаж
и ремонт
PVC дограма на
ишлеме
PVC Дограма в
Пловдив и Пазарджик
http://elal2006.free.bg
/pvcdograma.html

Представят изложба на Венцислав Занков в
Българския културен институт в Берлин

 2011-04-21
 София. В Българския културен институт (БКИ) в Берлин ще бъде открита изложба живопис
романтизъм Reloaded на авангардиста Венцислав Занков на 3 май в 19.00 часа, съобщиха от
Министерството на културата. Официалният вернисаж ще бъде само два дни след рождения
ден на Занков 1 май. Сред имената на картините са: Самотният бегач на дълги разстояния и На
плажа. В произведенията на Венцислав Занков неоромантичният мистичен пейзаж отсъства.
Вместо него има: пустиня, море, небе, хоризонт - празнота и студена светлина. Хоризонтът на
събитията е в присъстващите самотни човешки и животински фигури - след него до зрителя
достига само мълчание. Извън кадъра на картинното поле не се очаква нищо, освен
продължаващ и безкраен пустинен пейзаж. светът class="link">Светът е присъстващите в
килията на картинното поле фигури, останалото е отсъствие към което принадлежи и зрителят.
За изложбата си 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. Свръх-комуникация и свръх-контрол. Рационалното
описване на света доведе до неговото разпадане и пикселизиране. Обещанията на технологията
екранират екзистенцията на самотното човешко същество. В изолация Душата е разфасована
на подредени отредени социални и виртуални роли. Реално и виртуално се припокриват, като
реалността се превръща в гаден quest (куест) с перфектна/реалистична графика. Няма GAME
OVER. Има само next level. Вменено ни е дигитално безсмъртие. Производителят не предлага

Гледане на карти Виж какво ще предскажат картите на Мадам Ленорман за твоето бъдеще madamelenormand.info

Галерия с Жени Виж кой е онлайн! Галерия снимки Salsa.bg

Търгувай с Петрол и Злато Печели като играчите на Wall Street Безплатна демо сметка с 10 000 лв! Trader.bg

Last Minute - Европа ,
Летете до Париж , Амстердам ,Цюрих
Берлин, сам. билет и хотел - 65 %
www.posoka.com

Подписвайте Документи за
НАП, НОИ, Банки с Електронен Подпис
B-Trust. Направете Заявка Тук!
B-Trust.org/Elektronni_Podpisi

Спестете Време и Пари
Изпращайте и Получавайте Електронни
Фактури Бързо и Лесно с eFaktura.bg
eFaktura.bg
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начини на употреба. Светът е кодиран в двоичен код на присъствие и отсъствие, като всичко се
свежда до 1 и 0, имане и нямане, включване и изключване. Второто е равно на смърт - далече
преди физическата да е настъпила. Реалността е сбор от pixel -и, Психиката реално
разпарчетосана. /Терапевтични/ Рамки се опитват да удържат разпада на личността в bitmap на
растеризираната душа - картографиране на клетките на душата. Съществуването се свежда до
осъществяване на значенията на английската дума cell - килия (в затвор, манастир); стаичка,
колиба (на отшелник); килийка на восъчна пита; (биол.) клетка (ел.) клетка, елемент (на
батерия); (тех.) камера, кутия; партийна ядка/ядро; (воен.) бойна група. Изложбата
Post-романтизъм Reloaded ще продължи в БКИ Берлин до 30 май т. г.
Източник...www.focus-news.bg

 Манчестър Юнайтед победи с 2:0 тима
на Шалке 04
 Гелзенкирхен Манчестър Юнайтед
победи с 2:0 тима на Шалке 04 в
гостуването си на "Арена ауф Шалке" в
Гелзенкирхен и ще имат ...
Виж още...

 Московските власти за първи път
разрешиха гей-парад
 Кметството на Москва Няма да има
никакъв парад под никакви поводи
Москва, Русия КРОСС Московските
власти са разрешили ...
Виж още...

 Атом - не, но евтин ток - да!
 Берлин, Германия КРОСС 25 години след
Чернобил, и под впечатленията от
Фукушима, анти-атомните движения
набират скорост. ...
Виж още...

 Щастието е У-образна крива
 София КРОСС Щастието следва образна
крива на изразяване в човешкия живот,
според изследване на удовлетвореност от ...
Виж още...

 Пускат Линдзи Лоън под гаранция
 Лос Анджелис САЩ КРОСС Висшият съд на
Лос Анджелис пусна актрисата Линдзи Лоън
гаранция в размер на 75 хил. долара,
съобщават руските медии. Източник:
Информационна агенция КРОСС
Виж още...

 Футбол: Литекс-Видима - 1:0 на
полувремето
 Ловеч Завърши първото полувреме на
футболната среща Литекс Севлиево
Резултатът след първите 45 минути е 1:0 в
полза на ...
Виж още...
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