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Венци Занков за будоарната култура на съвремието
ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА
13:41, 14 ноември 2011
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2 к оме нтарa

Ха е ва ми

Художникът в равносметка
за символиката на 10
ноември
Венцислав Занков иронизира съвременната ни култура, като очертава нейните
будоарни измерени . Новата изложба на художника „Последни т будоар” (10 – 22
ноември 2011 г.) е изложена в галери „Райко Алексиев” и разглежда годините след
10 ноември 1989 г. Той ни припомн пърформансите си от 1991 г. В насто щата
духовна и икономическа ситуаци , двадесет години по-късно, те са по-актуални от
вс кога.
Занков показва скулптурите, сред които той прави първи си кървав пърформанс
„Червено 1”. “1991 г. завърши за мен с акци в софийската кланица в "Орландовци",
а започна на 22 февруари със сн г и кръв в Докторската градинка. Тази година ме
бел за и остана в истори та. След двадесет години мога да добав клетки будоари,
вериги и части от фигури на трима конници на откровението, ангел с две озъбени
усти... без истори и без бъдеще, без т ло. Времето го н ма. Ако чакаме кра на
света, то край н ма. Св т н ма. Отломки от съдби се нос т в хаоса на реалното и
виртуалното. Социални мрежи и социални револ ции?” Така Занков коментира
вдъхновението на последната си изложба и иронично сравн ва живота си преди и
сега. „10 ноември 1989 г. направи възможна мо та 1991-ва. 10 ноември 2011 г. е
обикновен работен ден (четвъртък), в който спомените и надеждите не вършат
работа.”
„Послед ни т буд оар” на Венцислав Занков показва
скрити ужас в буд оарната култура и изкуство.

Стигайки до съвременната будоарна
култура – на тоалетна ста и приемна
на дама от висшето общество, Занков е направил изследване и списък със следните
заведени : Поп фолк клуб "Будоар" - Слънчев бр г, "Интимни т будоар на Бар
Рафаели", "Романтична вечер за двама в ресторант "Будоар" - 82 лв., "Будоарна
маги : добре дошли".
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След т х се нареждат бисери от печата: „Енрике гледа Витоша от будоар”,
„Фотосеси на Лили Иванова в новооткрити бутик "Будоар", „Синьо л то Маргините смениха съда с бар “Будоар”. “Сити плейс става будоар за нощ”, "Страсти
в медийни будоар", „Домашен будоар-106-44-Марина Маринова”, “Не бъркайте
спалн та с будоар!”, „Стил и елегантност в офиса – будоарът на съвременната
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работеща жена.”

Мари-Шант
силата на ц

„Едва ли ще ви удиви, че будоарът е измислен от французите. Самата дума идва от
глагола bouder (сърд се) и ни пренас в Париж през XVII век. В онези времена
парадната анфилада на двореца се завършвала от ста та на стопанката и там
светските дами се уедин вали, ако били сърдити.”
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Ти можеш да промениш бъдещето на
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Коментари (2)

коментирай

002
Анонимен 14-11-11 17:29ч
И балкона над вратата в червено, защ ото там ж ивеели спец иални ж ени :)
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Анонимен 14-11-11 15:18ч
Най- ко е бо дисан вход на блок в лилаво с все вратите му...:)
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НАЙ-КОМЕНТИРАНИТ

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