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БЪЛГАРИЯ СВЯТ СПОРТ ИКОНОМИКА КУЛТУРА ДОЛЧЕ ВИТА КОМЕНТАРИ ГАЛЕРИЯ АРХИВ

ФРЕШ | МОДА | НАУКА | ЗДРАВЕ | ГУРМЕ | ШОУ | ЕЛИКСИРИ | МИСТЕРИИ & ЗАГАДКИ | ЛОВ & РИБОЛОВ | СМЯХ

Мойс: Ще играем по-
добре от първия мач

преди 20 мин.

15% от жителите на
Босна живеят близо до
минни полета

19:16, 08 април

Дженифър Анистън
била обсебена от
външния си вид

18:23, 08 април

избери друг град

София 20 °

08 април 2014 (вторник)

 

НОВИНАР

всички новини от Фреш

ФРЕШ

7 е любимото число на
света

17:47, 08 април

10 причини да не
правим секс с бившата

17:01, 08 април

Тридневен фест на
ракията ще опие Варна

15:37, 08 април

Венци Занков
благодари на
"Топлофикация" с
изложба

15:18, 08 април

Сечем монети и пишем
върху пергамент в
атракционен парк

14:12, 08 април

София

Планет Клуб Оцени:

Напиши ревю

Ресторант
Модерато

Оцени:

Напиши ревю

НАЙ-КОМЕНТИРАНИТЕ

Художникът Венци Занков благодари

на "Топлофикация" с авангардна

изложба.

Творецът споделя, че заради високите

сметки за парно се е принудил да

отоплява ателието си с печка на

дърва. Тогава се родила идеята за

експозицията „О, щастливи дни”,

която ще се открие в петък, 11 април,

от 19.00 ч. в столичната галерия

„Райко Алексиев”. „Не се оплаквам,

защото все още не съм стигнал дотам

да си отрежа ухото, а и зимата тази

година беше мека, но преминах на

алтернативно отопление”, заявява с

усмивка Венци.

Художникът събрал саждите от

кюнците на своята арт печка и

започнал да рисува. Сред останалите

материали, които Занков използвал,

за да направи внушителните картини

със средни размери 4 на 2 метра, е

дамарената смола.

Експозицията ще бъде закрита на 1

май, когато е и рожденият ден на

Венци Занков. Художникът лично ще

обяви финала на експозицията, като връчи традиционния „Железен орден за

съвременно изкуство” за 2013 г.

Етикети: свежо

Коментари (0)

Все още няма коментари към тази новина. Бъди първи!

Име:

Къде съм ? Начало / Долче вита / Фреш

Венци Занков благодари на "Топлофикация" с изложба

15:18, 08 април 2014  172  0 коментар  
1Харесва ми

Венци Занков в своето ателие пред картината
"29.12.2013". Сажди, терпентин и дамарена смола
върху платно показват вдъхновението на автора.
Снимка личен архив

коментирай
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