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Венцислав Занков осмисля последните двайсет години в най-новата си изложба.
 

09.11.2011 

СНИМКА АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ
Плакатът за „Последният будоар”. 

 

Художникът Венцислав Занков, който от двайсет години 
шества из БГ изкуството с етикета „провокатор”, пуска 
приятели, почитатели и врагове в будоара си. Утре вечер 
в столичната галерия „Райко Алексиев” той открива най-
новата си изложба „Последният будоар”. Посветил я е на 
пътя, извървян от 1991-ва насам, и съобщава, че в нея 
ще има доста скулптури, кръв и видео.

„1991 година 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”, разсъждава с днешна дата Занков.

За начало на експозицията той е избрал 10 ноември. „През 1989-а това беше датата на 
промяната, а през 2011-а е обикновен работен ден, в който спомените и надеждите не 
вършат работа. Гледам да си върша работата, а какво ще се случи утре – дори не ми се 
мисли“, обявява Занков.

Изложбата му ще остане в „Райко Алексиев” до 22 ноември. 

В галерия „Райко Алексиев”

Кръв, статуи и видео
Художникът събира двайсет години от живота си в „Последният будоар”

 

Живот: други материали

Анкета

трябва ли да слагаме коланите на 
задните седалки в автомобила?

nmlkj да, задължително

nmlkj спасяват само когато се кара до 
80 км./ч

nmlkj не

nmlkj кат само си търси начин да 
глобява

Гласуване Виж резултатите

ГЛАВНА БЪЛГАРИЯ СВЯТ МНЕНИЯ БИЗНЕС И ФИНАНСИ СПОРТ ЖИВОТ АВТОМОБИЛИ АРХИВ

Плевнелиев и Фандъкова 
аплодираха Мутафчиев

•

Евтим Милошев отложи почерпката 
за бебето

•

Кръв, статуи и видео•

Лекарят на Джако признат за 
виновен

•

Джоли и Пит с децата в Япония•

Копие на пръстена на Кейт най-
продаваното бижу

•

Падам си само по мъже•

Тв Arte излъчва фурора на 
Пендачанска

•

Съпругата на Лечев – изобретателна 
влюбена

•

Скромно гадже мачка Черната 
Златка

•

Застрелват Георги Стайков в „Под 
прикритие 2”

•

Ани Хоанг стана булка•

Клайв Оуен идва в България•

Пребиха Аврил Лавин•

Ким Кардашиян го удари на съвест•

ВРЕМЕТО•

Хороскоп за днес •

НА ТАЗИ ДАТА •

Подражатели•

ЖИВОТ•

Ако сте родени НА ТАЗИ ДАТА•
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