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Код

Стойност Вис.

Нис.

EUR/USD

1.2879

1.29035 1.28624

USD/JPY

80.057

80.171

GBP/USD

1.6071

1.60834 1.60537

USD/CHF

0.93256

0.93369 0.93086

USD/BGN

1.51862

1.52041 1.51585

USD/CAD

1.003

1.00464 0.99946

AUD/USD

0.99851

1.00334 0.99649

NZD/USD

0.77779

0.78267 0.77679

USD/DKK

5.77147

5.77804 5.76106

USD/NOK

5.90232

5.90951 5.87003

Количество:

79.909

От:
Във:

1
Euro (EUR)
US Dollar (USD)

Изчисли

Размени

Резултат
1 EUR = 1.288 USD
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Авангардният Венци Занков връчва орден на
свое име
Така скулпторът ще отбележи 50-тата си годишнина
vsekiden.com ~ сряда, 25 април 2012 в 11:45

Авангардният скулптор Венци Занков не спира да ни провокира. На 1 май той ще връчи за трети
пореден път железен орден „Венцислав Занков“, като на официалната церемония в артпространството „Хамбара” е поканен и министърът на образованието Сергей Игнатов, с когото
Занков преподава в Нов български университет.
„Сергей Игнатов е голям фен на изкуството, при това познава добре не само египетското, много
пъти сме обсъждали различните течения в съвременното изкуство у нас”, разказва Занков.
Списъкът с номинираните се държи под ключ в ателието на Занков, но скулпторът обяви, че
предложения продължават да пристигат на имейла му: vzankov@gmail.com.
Скандалният скулптор Венцислав Занков учреди орден на свое име, който за първи път връчи на
www.vsekiden.com/116082/avangardniyat-ventsi-zankov-vrachva-orden-na-svoe-ime/
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48-мия си рожден ден през 2010 г. Тогава носител на ордена стана галеристката от Пловдив
Веселина Сариева – за активно гражданско и артистично присъствие. През 2011 – д-р Галентин
Гатев – за артистична дейност, надхвърляща местните стереотипи за артист и изкуство и
претенции за стойност, базирани на регионалния си произход и предназначение и принос към
българското, европейско и световно изкуство на 20-ти и 21-ви век.
В програмата за 1 май Венци Занков е подготвил много изненади за приятелите, съмишлениците
и журналистите – видео инсталации за хора с остро зрение и добра наблюдателност, мокър бар и
др. Непосредствено след съобщаването на името на наградения, Венци Занков смята тържествено
да навърши 50 години, или ½ век.
„Половин век може да звучи внушително, но Венци Занков си остава същият онзи красив младеж,
който се снима гол, поля се с кръв в снега, яде си косата, но правеше това не в името на скандала,
а защото тънката му чувствителност търсеше нови и нови изразни средства, с които да достигне
до публиката, да се отграничи от самотата, да избяга от повърхоностното коментиране на
очевидното”, пише за Занков изкуствоведът Жарин Драгнев.
„Родил съм се на 1 май – Ден на труда, така че съдбата ми явно е да се трудя”, коментира Занков.
„Не се оплаквам обаче, защото навремето в училище имахме часове по труд и творчество, явно
двете са неразривно свързани”, философски заключава той.
Последна актуализация: 25 април 2012 10:31
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