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Снимка: архив ПРЕСА
Ху д ож н и к и ком п ози ц и я та „Па за ч ъ т н а ж и в и те“

Един от най-плодовитите визуални автори през последните 25 години подреди новата си излож ба в
столичната галерия „Райко Алексиев“. Заглавието „О, щастливи дни“ е по пиесата на Самюъл Бекет,
определяна като „гигантска метафора, разраснала се отвъд собствения си капацитет“. Занков пък гледа
на собствената си работа като занимание с „абсурдните и практически аспекти на съществуването отвъд.
Ако „Последният будоар“ (предишният му проект) е финалният барабанен бой, то „О, щастливи дни“ се
заслушва в последвалата тишина“. Откриването е довечера.
Три, подобни на „пиета“ гигантски композиции с мъж ки тела без лица (размери 420х207см, саж ди,
терпентин и дамарена смола върху платно) очакват зрителя в дъното на галерията. А от двете страни в
голямата зала са подредени общо десет от същите „гиганти“ в различни, все трагедийни пози, в които
напреж ението на рисунъка е като копнеж по неродени скулптури. Всяко от платната е кръстено на
датата, в която е завършено: това са „щастливи дни“ за худож ника. Периодът, в който тези работи са
създадени - септември 2013 - март 2014 г., е личен за Венцислав Занков, защото тогава се опитва да
открие нов смисъл в контекста на общественото безвремие.
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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, споделя худож никът. - Не се оплаквам, защото все още не съм
стигнал дотам да си отреж а ухото, а и зимата тази година беше мека, но преминах на алтернативно
отопление.Така се роди идеята да събера саж ди от кюнците на печката ми в ателието, събирах ги в
плик. И започнах да рисувам.”
Всичко това е като фон. Защото преди да влезете в голямата зала на галерията, ще се срещнете с
„Пазача на ж ивите“: 3-метрова композиция на застрашително озъбена фигура с едно неоново крило,
която държ и на опъната верига свирепо куче. От двете страни на стените висят отливки - части от
тялото на кучето, озаглавени „Сенки“.
Излож бата, която продълж ава до 1 май, е подпомогната от Централния фонд за стратегическо
развитие към настоятелството на НБУ и СБХ. На същата дата Занков има рож ден ден и тогава за пети път
ще връчи своя Ж елезен орден за „Съвременно изкуство“, на който лично той е учредител.
Венцислав Занков е роден през 1962 г. и завършва скулптура в Националната худож ествена академия.
Автор е на десетки самостоятелни експозиции, пърформанси, проекти. От 2009-а е преподавател в
департамент по изящни изкуства в Нов български университет.
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