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Галерия "Ракурси" представя последните голямоформатни
картини на Венцислав Занков.

"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.

Спонсорирани връзки

Община Пещера внедри система за е-управление

С последната си серия голямоформатна живопис В. Занков прави неочаквано и
възможно, невъзможното сливане на източни практики на рисуване със 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.

Препоръчване (2)

Email

Facebook

Twitter

Какво е RSS?

Емисия за статиите от Изложби
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Зарче

Почивка на Тасос -50%
5 нощувки със закуски през юни само за
149 лв, вместо за 298 лв!
bg.kolektiva.net/Tasos

Няма коментари
Добавяне на коментар

Правила за писане на коментари

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Антични скулптури, релефи
вътрешен и външен релефен дизаин
Разпродажба -50% от цените
facebook.com/Bulgarian-sculpture

Krassimir Guergov
The official website of Mr. Krassimir Guergov
www.guergov.com
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