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Живот: други материали
Даниела смени Андрей с турски
актьор
Ники Илиев режисира Кристоф
Ламбер
Работеща майка
Порнозвезда защити Строс-Кан
Венцислав Занков (вляво) с д-р Галентин Гатев, носител на учредения от него Железен орден за
принос в съвременното изкуство.

Katatonia откриват „Каварна рок
фест”
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Курникова - муза на Занков

Освен звезда на тениса, гадже на Енрике Иглесиас и секссимвол, Анна Курникова се
оказа и муза на художника Венцислав Занков.
На 7 юни в 7 вечерта в столичната галерия „Ракурси” той открива най-новата си
изложба „Призрачна живопис/всички вече сме сенки”. В този ден ослепителната
рускиня става на трийсет и известният с провокациите си артист използва случая, за
да я превърне в реклама и нагледен пример на новите си търсения.
В имейлите с покани, разпратени до медиите, негови сподвижници припомнят, че
Курникова е постоянно присъствие сред най-красивите личности на света, а Занков
поставя проблема за външността през XXI век. “Русото винаги е на мода и не стои
гладно. И това откъде тръгва? Още от малки. Те почват да си играят с Барби и искат
като пораснат, да изглеждат така. Красиви, стройни, нагримирани женички, които
гледат мило с големите си очи. И ето, че днес сме се вманиачили по фитнеса, по био- и
еко-хранителните режими, а се разпадаме и варваризираме заради потиснатата си
сексуалност”, коментира Венци Занков идеята на изложбата си. А за финал отбелязва,
че ще поздрави задочно музата Курникова с хита на Енрике, но в нецензурирания му,
хард вариант Tonight I'm **** you “Довечера ще те... (обичам)”.
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