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Изкуствено човешко
тяло ще тества
лекарства и токсини

800 000 д олара за
пълно Джеймс Бонд
преживяване

пред и 20 мин.
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Спасиха възрастен
човек от голям пожар
в Благоевград
пред и 54 мин.
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0 к оме нтар

Харесва ми
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Черен хумор и екзистенциални
сентенции в художествен формат ни
предлага Венцислав Занков в
изложбата „О, щастливи дни”.

АРТ
Руски художници
рисуват
присъединяването на
Крим

Художникът е изготвил достъпна
„рецепта”, която носи доволство в пет
лесни стъпки, спестява въпроси и
терзания. Голямата тема за щастието е
развита в голямоформатна живопис и
скулптура. Експозицията се открива
на 11 април от 19.00 часа в галерия
„Райко Алексиев” и продължава до 1
май - рождения ден на Венци Занков,
като в 18.00 ч. лично той ще връчи
традиционната награда „Железен
орден за съвременно изкуство”.
Подобно на пиесата на Самюъл Бекет
„О, щастливи дни” от 1961 г.,
изложбата се занимава с абсурдните
аспекти на съществуването и
неосъзнатите действия. Съвременната
българска формула на щастието
според Занков може да бъде описана
в следните стъпки: 1 – купуваме си
кокошка, 2 – натъпкваме я с храна, 3
– осигуряваме й куче пазач, 4 –
приспиваме кокошката, 5 – кокошката
става щастлива. „Ако има нечовешки
или непознаваеми за човека и извън
него сили, те го охраняват в кошарите
през кошмарите. Кокошките стават
щастливи”, пише изкуствоведът
Жарин Драгнев за формулата на
щастието.

15:04, 01 април

Света гора гостува на
галерия "Средец"
15:03, 01 април

Чавдар Гюзелев ни
среща с реалности без
опорни точки
11:51, 31 март

Продадоха на търг
фотоапарат, снимал на
Луната
11:51, 31 март

Венци Занков с
формула за щастие в
пет стъпки
11:51, 31 март

всички новини от Арт

Венци Занков иронизира щастието на съвременния
човек с живопис и скулптура.

“Властта предопределя полето, в
което индивидуалните движения
изглеждат като свободни. Полето е
силово. Страхът пази. Пази и онзи страх от празнотата на безсмислието, която
пълним с вяра или каузи, припознати като свои, а консумацията става страст по
пълненето. Затрупваме се с вещи, теглото ни – наднормено”, коментира Венци
Занков провокацията в новите си творби.
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