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Нов цикъл скулптура и голямоформатна живопис под името “О, щастливи дни” представя
Венцислав Занков. Изложбата ще бъде открита от 19 ч. на 11 април в галерия “Райко Алексиев”.
Подобно на едноименната пиеса на Самюъл Бекет от 1961 г., изложбата се занимава с
абсурдните и практически аспекти на съществуването отвъд. Периодът, в който работите са
създадени — есента на 2013 и зимата на 2014 г., също е личен за Венцислав Занков, в опитите
да намери нов смисъл в контекста на общественото безвремие.

НА ПОМОЩ НА
ДРУЖЕСТВАТА В
НАТИСКА СРЕЩУ
ДЪРЖАВАТА
ДОЙДОХА
ПОСЛАНИЦИТЕ НА
АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ,
ГЕРМАНИЯ И ...

Краят на изложбата “О, щастливи дни“ — 1 май, съвпада с петото поред връчване на Железния
орден за съвременно изкуство на името на Венцислав Занков.
Венцислав Занков (1962 г.) е завършил скулптура в НХА през 1988 г. От тогава до днес стои зад
множество инициативи и кураторски проекти, сред които дискусионен клуб “На тясно” в Хамбара
(2004–2008 г.), вестник “39 грама”, Фондация за съвременно изкуство “Венцислав Занков”. Автор е на множество
публикации в периодичния печат и в интернет. Работи в областта на живописта, скулптурата, видеото, инсталацията, пърформанса,
новите медии.
Харчим повече за
автом обила,
отколкото за здраве

БЪЛГАРИЯ
Здравните инспектори на протест за
увеличение на заплатите
Във вчерашния световен ден на здравето, служители на
Регионалните здравни инспекции излезнаха на символичен
протест, предаде Нова телевизия.…
ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Още:
Нападението срещу кмета на Видин,
заради икономически интереси
Харчим пов ече за колата, отколкото за
здрав е
Дв ама са кандидатите за Фонда за
лечение на деца

Българинът отделя от
бюджeта си в пъти
повече
средства
за
поддръжката на личния
автомобил, отколкото…
Киев готви
извъ нредно
положение в 3
области
В парламента в Киев е
внесен проект за указ за
въвеждане
на

ИКОНОМИКА
Лош ход за сектора е да се налага лимит на
разходите по кредитите
Налагането на таван на разходите по кредити беше изненадващо
и не е добре преценен ход за сектора, заяви кредитният
консултант Тихомир Тошев…

Още:
10-20% е в ъзможното ув еличение на
заплатите в тежката индустрия
ДКЕВР отложи отнемането на лицензите
на ЕРП-тата

Европейското
първенство по вдигане
на теж…

СПОРТ
Отборът на Бре Банка Ланути от Кунео може от следващия сезон да се премести в
Торино. За тази възможност информира журналистът Чезаре Мандри…
ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Още:
Обяв иха Бербатов за номер 1 в Монако
“А“ група - 31-и кръг
Оператив ната печалба от Сочи 2014 е 5
милиарда рубли

СВЯТ
Орешарски похвали икономическия напредък на Виетнам
Планове за задълбочаване на сътрудничеството между България и Виетнам чрез
взаимно насърчаване на инвестиции и развитие на търговията заявих…

Бъ лгария с
евротитла в
щангите
Българинът
Ивайло
Филев спечели титлата в
кат. до 62 кг на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Кунео се мести в Торино, за да вземе Стойчев и Матей

извънредно положение
в 3 области в Източ…

Още:
Донецк се отцепв а от Киев по примера
на Крим

В м ом ента им а
излишъ к от
дъ рвесина, пазаръ т
е в затру днение

ПРЕЗ ГОДИНАТА
ЩЕ БЪДАТ
ЗАЛЕСЕНИ НАД 14
ХИЛЯДИ ДЕКАРА
ГОРИ, ЗАЯВИ ЗАММИНИСТЪР
ВАЛЕНТИНА
МАРИНОВА
Спор…
Шардоне и каберне
са най-у спешните

http://zemia-news.bg/index.php/kultura-2/17280-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B7%D0%…
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Партия на Орбан победи на изборите в
Унгария

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

бъ лгарски вина на
„Винария 2014“
Български
вина,
направени от сортовете
„Шардоне“ и „Каберне
совиньон“, се оказаха
най-успешни според…

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Областните служби по земеделие не могат да се произнасят при
съмнителни договори
Дали има документни измами с арендни договори могат да решават само прокуратурата
и съдът, но не и областните служби по земеделие, заяви по …
ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Още:
Шардоне и каберне са най-успешните
български в ина на „Винария 2014“
В момента има излишък от дърв есина,
пазарът е в затруднение

Областните слу жби
по зем еделие не
м огат да се
произнася т при
съ м нителни
договори
Дали има документни
измами
с
арендни
договори
могат
да
решават
само
прокуратурата и съдът,
но не и о…
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