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Изложбата на Венсицлав Занков с поглед към сенките

Виж Пикасо, Миро, Лежер, Шагал,
Дюфи ... 7 |
5

Харесва ми

30.05.2011 12:58

„Нова призрачна живопис” е вдъхновение
на Венсицлав Занков.

Ангели и кофи за боклук... в
страната на чудесата 6 |
29

Експозицията може да се види от 7 до 25
юни в галерия „Ракурси“.

26.05.2011 13:20

Нова призрачна живопис представя
прекъснатите и слети контури на хомо
сапиенс през 21-ви век с минималистична и
стилизирана рисунка, притежаваща
спонтанност и сдържаност на четката,
отвеждащи към традициите на Далечния
изток.
Като съдържание образите на новата
призрачна живопис са дълбоко западни,
сенки по стените на модерните пещери,
които обитават не други, а ние, в
истеризирани човешки взаимоотношения.
Нова призрачна живопис може да се
определи като пещерната живопис на
вътрешния свят на варваризиращия се,
разпадащ се човек от третото хилядолетие
сл. Хр., която едновременно шокира и
пленява зрителя със своята простота,
експресивност и символност.
С последната си серия голямоформатна
живопис Занков прави неочаквано и
възможно, невъзможното сливане на
източни практики на рисуване със
Снимка: Галерия Ракурси
съвременни образи с експресивност,
напомняща „Викът” на Едвард Мунк, с
поглед към пещерите, обитавани от
праисторическия човек и запазили неговия опит да овладее/разбере/ света чрез рисуване.
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Ажур®7-ERP Интегрирана система за
управление на Вашия бизнес
5 години Kaufland!

DATECS - НОВИНИ

Посоката към твоя дом

Tомбола с награди.
Участието е безплатно и не
е обвързано с покупка.
www.kaufland.bg

Нови касови апарати с
връзка към НАП. Годишна
техническа поддръжка!
www.datecs.bg

СИБАНК – без такса за
кандидатстване
www.cibank.bg

Перфектният уред за тренировка на цялото
тяло! Мечтаната фигура е в твоите ръце.
Купи тук!
МЕМОСАН възглавници със сребърни йони
- за качествен сън и едно усмихнато
събуждане!
Топлоизолационна зидария с YTONG
extrA+!

Коментари (2)
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добавен от: Швейк преди 14 часа

Напиши коментар | Скриване на коментарите
Отговори
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Реклама
0

Последни от Dnes.bg
Двама седят в кръчмата пият и си говорят за живота и изкуството:
единия вика - брато ей сега ще се изсера на масата.
другия - брато нЕма да те разбЕрат.
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добавен от: chach преди 19 часа

Опит за обир на банка в Стара
Загора 0

Отговори
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pozi boje,maistori sme v tova izkustvo.to v kakvo li ne sme maistori.

http://www.dnes.bg/izlojbi/2011/05/31/nova-prizrachna-jivopis.120067

Богат и шавлив – мечтата на
девойките 14

01.6.2011 г.

