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ФИЛМИ & МУЗИКА  | СЦЕНИ  | АРТ  | КНИГИ  | РЕЛИГИЯ & ОБИЧАИ  | АРХЕОЛОГИЯ

 

ТОТО 2, 100-ЕН ТИРАЖ

преди 8 мин.

 

Брад Пит отпразнува
рождения си ден в
цирк

преди 8 мин.

 

Задава се пета част на
„Индиана Джоунс”

преди 8 мин.

избери друг град

София -2 ° | 3 °

19 декември 2011 (понеделник)

ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА

АРТ

Румънска живопис с
Корнелиу Баба

12:39, 19 декември

Дружество на Новите
художници показва 250
творби

12:39, 19 декември

Празничен арт маркет
в галерия "1908"

12:39, 19 декември

Художникът в равносметка
за символиката на 10
ноември

Венцислав Занков иронизира съвременната ни култура, като очертава нейните

будоарни измерения. Новата изложба на художника „Последният будоар” (10 – 22

ноември 2011 г.) е изложена в галерия „Райко Алексиев” и разглежда годините след

10 ноември 1989 г. Той ни припомня пърформансите си от 1991 г. В настоящата

духовна и икономическа ситуация, двадесет години по-късно, те са по-актуални от

всякога.

Занков показва скулптурите, сред които той прави първия си кървав пърформанс

„Червено 1”. “1991 г. завърши за мен с акция в софийската кланица в "Орландовци",

а започна на 22 февруари със сняг и кръв в Докторската градинка. Тази година ме

беляза и остана в историята. След двадесет години мога да добавя клетки будоари,

вериги и части от фигури на трима конници на откровението, ангел с две озъбени

усти... без история и без бъдеще, без тяло. Времето го няма. Ако чакаме края на

света, то край няма. Свят няма. Отломки от съдби се носят в хаоса на реалното и

виртуалното. Социални мрежи и социални революции?” Така Занков коментира

вдъхновението на последната си изложба и иронично сравнява живота си преди и

сега. „10 ноември 1989 г. направи възможна моята 1991-ва. 10 ноември 2011 г. е

обикновен работен ден (четвъртък), в който спомените и надеждите не вършат

работа.”

Стигайки до съвременната будоарна

култура – на тоалетна стая и приемна

на дама от висшето общество, Занков е направил изследване и списък със следните

заведения: Поп фолк клуб "Будоар" - Слънчев бряг, "Интимният будоар на Бар

Рафаели", "Романтична вечеря за двама в ресторант "Будоар" - 82 лв., "Будоарна

магия: добре дошли".

След тях се нареждат бисери от печата: „Енрике гледа Витоша от будоар”,

„Фотосесия на Лили Иванова в новооткрития бутик "Будоар", „Синьо лято -

Маргините смениха съда с бар “Будоар”. “Сити плейс става будоар за нощ”, "Страсти

в медийния будоар", „Домашен будоар-106-44-Марина Маринова”, “Не бъркайте

спалнята с будоар!”, „Стил и елегантност в офиса – будоарът на съвременната

Къде съм ? Начало / Култура / Арт

Венци Занков за будоарната култура на съвремието

13:41, 14 ноември 2011  381  2 коментарa Харесва ми

„Последният будоар” на Венцислав Занков показва
скрития ужас в будоарната култура и изкуство.
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114
БИЛЯНА ПАНЧЕВА

Студенти заклаха прасе в
дискотека

71
Росен Плевнелиев: След
голямото преяждане идва
голямата диета

47
МАКСИМ МАРТИНОВ

20 години МВР не се научи да
събира доказателства

42
МАКСИМ МАРТИНОВ

Един за всички или всички за
един

28
КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ

История за принцеса

всички новини от Арт

Мари-Шантал Биела за
силата на цветята

12:39, 19 декември

Хуан Миро -
неразбраният
сюрреалист

14:58, 16 декември

НАЙ-КОМЕНТИРАНИТЕ

регистрация | вход

Ще бъдат допуснати само

мнения свързани с

конкретната статия!

Не се толерират мнения

съдържащи обидно или

нецензурно съдържание,

както и написани само с

главни букви.

Благодарим Ви че пишете

на български!

работеща жена.”

„Едва ли ще ви удиви, че будоарът е измислен от французите. Самата дума идва от

глагола bouder (сърдя се) и ни пренася в Париж през XVII век. В онези времена

парадната анфилада на двореца се завършвала от стаята на стопанката и там

светските дами се уединявали, ако били сърдити.”

Подари си ОКТАВИЯ
За Коледа 20% отстъпка и 0% лихва
за 2г. лизинг!

Дари сега!
Ти можеш да промениш бъдещето на
Мая. Започни сега

Коментари (2)

002
Анонимен 14-11-11 17:29ч

И балкона над вратата в червено, защото там живеели специални жени :)

001
Анонимен 14-11-11 15:18ч

Най-яко е боядисан вход на блок в лилаво с все вратите му...:)

Голяма подигравка към съседите - все сърдити недоволни "знатни" хора!:)

Име:

Анонимен

Мнение:

Попълнете текста от картинката:

 

КОМЕНТИРАЙКОМЕНТИРАЙ

коментирай

  
0 / 6

  
2 / 8
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СИСТЕМНИСИСТЕМНИ

Вход

Регистрация

Забравена парола

Безплатен електронен бюлетин

Изпрати новина

НОВИНАРНОВИНАР

Контакти

Реклама

Архив

Общи условия

Вестник Бизнес България

Коментари

Мнения

Анализи

Интервю

Животът

 Икономика

Икономически новини

Имоти

Анализи

 Култура

Филми & Музика

Сцени

Арт

Книги

Религия & Обичаи

България

Политика

Общество

Крими

София

Медии

 Спорт

Футбол

Още спорт

Коментари & Анализи

Мондиал 2010

 Програма

Кино

Театри

Свят

Европа

Още от света

Анализи&Коментари

 Долче вита

Гурме

Туризъм

Здраве

Шоу

Фреш

Мистерии & Загадки

Лов&риболов

Зловинар

Блогинар

Вицове

Времето

Фото

Видео

Анкети

Автори

Карикатури

Хороскоп

НОВИНИНОВИНИ

© 2000-2011 - Новинар - Всички права запазени.Последно обновяване 19 декември, 2011 16:05 ч.

СПОРТ

Пиян левскар катастрофира в Лом

 

БЪЛГАРИЯ

Плевнелиев: Европа може да се
поучи от България

 

БЪЛГАРИЯ

42 на сто недоверие към
правителството на Бойко Борисов

 

БЪЛГАРИЯ

12 екзотични птици Тукан иззеха
митничарите на Капитан
Андреево


