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Изложба „Post-романтизъм Reloaded” на 
Венци Занков се открива в Берлин

ВТОРНИК, 26 АПРИЛ 2011 15:05 VSEKIDEN.COM КОМЕНТАРИ (0)

Няма “GAME OVER”, има само “next level”, твърди художникът

Изложба – живопис „Post-романтизъм 
Reloaded” на авангардиста Венцислав 
Занков ще бъде открита на 3 май в 
Българския културен институт в Берлин, 
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 е присъстващите в килията на картинното поле фигури, останалото е 
отсъствие, към което принадлежи и зрителят.

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. Свръх-комуникация и свръх-контрол. 
Рационалното описване на света доведе до неговото разпадане и пикселизиране, Няма 
“GAME OVER”. Има само “next level”. Вменено ни е дигитално безсмъртие”

Изложбата „Post-романтизъм Reloaded” ще продължи в БКИ – Берлин до 30 май.
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Тоя пък мазния.....: А красимир Стефанов 
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