
ЧЕТЕНИ ДНЕС КОМЕНТИРАНИ ДНЕС

Осама бен Ладен бил секс машина

Слави засели сливналия в столичния
жк “Младост”

Бойко Борисов - шофьор на Христо
Стоичков

Борисов има кандидат-президент

СДС зове Костов да си оттегли
зам.-министрите

 ШОУБИС

Сьомга към погачата за
бебето на Станишев

С елегантно градинско парти
Дария ...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

09:55

13.06.11

БСП търси “свой” за “Дондуков” 2

09:31

13.06.11

Диана Найденова получи приз за тв
журналистика

09:20

13.06.11

Учат чиновници как да работят с роми

20:03

12.06.11

СДС зове Костов да си оттегли
зам.-министрите

19:10

12.06.11

Проверяват шефката на СГС по делото
за “Софийски имоти”

КУЛТУРА

19:50

09.06.11

С картини като “Семейство призраци” (265x210 cm) от изложбата в галерия
“Ракурси” Венцислав Занков се опитва да шокира и заплени публиката, като
показва очертанията на Аз-а отвъд месото.

Добави коментар

Занков гони пороци с призраци
автор(и): Труд, прочитания: 233, коментари: 0

“Днес може и да провеждаме
световни дни без тютюнев дим, но
цигарите са най-малкият ни
проблем в ХХI век. Вманиачили сме
се по фитнеса, по био- и
екохранителните режими, а се
разпадаме и варваризираме заради
потиснатата си сексуалност”,
коментира Венци Занков опитите на
човечеството да се откаже поне за
ден от пороците си. Според
художника обаче първо трябва да
се огледаме наоколо, а за ориентир
ни предлага изложбата “Нова
призрачна живопис (всички вече
сме сенки)”.

Осем гигантски платна (265х210 см)
и две по-малки (210х58 см) вече
очакват арт любителите в

столичната галерия “Ракурски”. Живописта на Занков този път е минималистична и почти
монохромна, но експресивният му рисунък не може да се сбърка. Авторът определя сам творбите
си като “пещерна живопис на вътрешния свят на разпадащия се човек от ХХI век”.

Картините на Занков ще останат в галерията до 25 юни.

ОЩЕ ОТ СОФИЯ

» Диана Найденова получи приз за тв журналистика

» Български електроколи на автомобилния салон

» СДС зове Костов да си оттегли зам.-министрите

» Нападнаха пазача на софийската джамия Баня баши

» “Труд” отглежда трето куче за водач на незрящи

ЕТИКЕТИ:  Венци Занков

СПОДЕЛИ:     Twitter    Svejo    Сподели    Приятел   Харесва ми
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* Име:

* e-mail:

* Код:  

* Коментар:

Всичко за вашата баня
Екстра цени за фаянс, теракот,
обзавеждане за баня и душ кабини
www.x-tra.bg

Директно от строителя
Качествени жилища и офиси с Акт 16
Център, Бъкстон и Банишора – София
www.idol.bg

Ранни записвания - о.Крит
Чартърни полети всяка събота, 8 дни - от
194€. До 20% отстъпка!
www.astralholidays.bg

Занков гони пороци с призраци - trud.bg http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=922829
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