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Ако не бяха убийствените сметки на „Топлофикация”, моите „щастливи дни” нямаше да

ги има, защото и картините нямаше как да се случат. Това споделя провокативният
художник Венци Занков по повод новата си изложба „О, щастливи дни”, която се
открива в петък 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”, споделя художникът авангардист Занков. „Така
се роди идеята да събера сажди от кюнците на печката ми в ателието, събирах ги в
плик. И започнах да рисувам.” Сред останалите материали, които Занков е използвал,
за да направи внушителните картини със средни размери 4 метра на 2 метра, е
дамарена смола. „Едва ли от „Топлофикация” биха направили жест към мен,
закупувайки част от вдъхновените от тях произведения, но аз все пак им благодаря,
защото ако не бяха техните ужасяващи сметки, вероятно нямаше да ми хрумне и тази
идея”, коментира известният артпровокатор Занков.

Експозицията ще представи голямоформатна живопис и скулптура. Заглавията на
картините в изложбата са датите на тяхното създаване - между октомври 2013 и
януари 2014 г. - щастливите дни на тяхното завършване. На 1 май, рождения ден на
Венци Занков, в 18,00 ч. лично той ще закрие изложбата, като връчи и традиционния
„Железен орден за съвременно изкуство” за 2013 г.
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