14.05.12

Агенция БГНЕС - Руен Руенов получи посмъртно "Железен орден за Съвременно изкуство"
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Руен Руенов получи пос мъртно "Железен
орден за Съвременно изкус тво"
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Венцислав Занков, на рождения си ден
днес, на който навърши 50 години, присъди
наградата "Железен орден за Съвременно
изкуство" 2012 на покойния изкуствовед Руен
Руенов, предаде репортер на БГНЕС.
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С Железен орден "Венцислав Занков" се
награждават: български граждани —артисти,
обществени дейци, културни дейци, лекари и представители на духовенството, които имат
изключително големи заслуги към развитието на съвременното изкуство и култура на България,
както и към поддържане на духовното здраве и защита правата и свободата на човека. Чужди
граждани — артисти, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги
за двустранните отношения с България и за развитието на международното сътрудничество в
областта на изкуството и културата, както и за защита на правата и свободата на човека.

Валути 14.05.2012

Носители на "Железен орден за Съвременно изкуство Венцислав Занков" са 2010 - Веселина
Сариева за активно гражданско и артистично присъствие; 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.
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Скандалният скулптор Венцислав Занков учреди орден на свое име, който за първи път
връчи на 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.
"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 разграничи от самотата, да избяга от повърхностното
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. /БГНЕС
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Anggi (L), a seven-day-old female Sumatran elephant calf,
and Leonardo (R), a two-month-old male Sumatran elephant
calf, at the Safari zoo in Cisarua, Bogor, West Java,
Indonesia
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