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“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)”.

ЧЕТЕНИ ДНЕС

КОМЕНТИРАНИ ДНЕС

Осама бен Ладен бил секс машина

Слави засели сливналия в столичния
жк “Младост”

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.

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”.

Бойко Борисов - шофьор на Христо
Стоичков
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СДС зове Костов да си оттегли
зам.-министрите

Картините на Занков ще останат в галерията до 25 юни.
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