
15.4.2014 Електронен дайджест "ГАЛЕРИЯ МИТЕВ" :: TEXT & FOTO: За щастливите кокошки - щастлив художник.

http://ulian.blog.bg/izkustvo/2014/03/27/za-shtastlivite-kokoshki-shtastliv-hudojnik.1251658 1/3

 

потребител:

парола:

Потребителски вход

 Влез

Запомни ме  | Регистрация

начало

акаунт

помощ (f.a.q.)

класации

спечели от блога си!

категории

Новини

Забавление

Лайфстайл

Бизнес

Хоби

Технологии

Музика

Спорт

Видео

Изкуство

Лични дневници

Политика

Тя и той

Регионални

Туризъм

Други

Поезия

История

Рецепти

архив

2014

Януари

Февруари

Март

Април

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

календ ар

«   Април, 2014  

П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

blog.bg

Регистрирай си безплатно

блог в Blog.bg

автор: ulian категория: Изкуство    

прочетен: 78 коментари: 0 гласове: 0 
последна промяна: 11.04 08:42 

Постинг

Обратно към блога | Предишен постинг | Следващ постинг

27.03 11:06 - TEXT & FOTO: За щастливите кокошки - щастлив художник.

0

ХУДОЖНИКЪТ ВЕНЦИ ЗАНКОВ РАЗКРИВА НОВА ФОРМУЛА

НА ЩАСТИЕТО В 5 ЛЕСНИ СТЪПКИ

 Изложбата  „О, щастливи дни” се открива на 11 април /петък/ от 19:00 ч. в
галерия „Райко Алексиев” на ул. „Г. С. Раковски” N 125 в София.

Художникът Венцислав Занков, който в арт средите е известен със своите периодични депресивни
състояния, откри нова формула на щастието и ни предлага да я изпитаме в 5 лесни стъпки. 
Стъпка 1 – купуваме си кокошка, 
стъпка 2 – натъпкваме я с храна, 
стъпка 3 – осигуряваме й куче-пазач, 
стъпка 4 – приспиваме кокошката, 
стъпка 5 – кокошката става щастлива. 
           Според Венци Занков в ролята на кокошката сме всички ние, а какво се ражда от щастливите сънища.

Експозицията ще представи голямоформатна живопис и скулптура. Чрез тях В. Занков, ще потърси
метафорите, които да уловят динамиката на непосредствено случващото се тук и сега.

Жарин Драгнев сподели, че е щастлив да разкаже за настоящата експозиция: „О, щастливи дни” са
дните след разкритото безсмислие на битието и изправяне лице в лице срещу откритата пустота. Силата на
протеста и примирението заедно в изоставената човешка съдба предизвикват пряка среща с неописуемото,
въплътено в скулптурната композиция „Пазачът на живите”.

Отвъд отчаянието и безсмислието в разкритата празнота няма нищо, в което да може да се търси
някакъв друг смисъл – няма дори пространство, поле – там, ако има акт, действие, то е в пълна свобода и
може би намирането на енергия да се действа в такава пълна свобода за Занков е щастие.

И така, всички живеем в щастливи дни, без да подозираме, стига да имаме сили да я понесем, без да
се парализираме и потънем в блатото на депресията или това на ежедневието. Остава да блуждаем
щастливи в свободата на зейналата пустота. Заглавията на картините в изложбата са датите на тяхното
създаване  - между октомври 2013 и януари 2014  - щастливите дни на тяхното завършване. И завръщане

към празнотата, която ги е породила.

Ако има нечовешки или непознаваеми за човека и извън него сили (т.н окултни сили), те го
охраняват в кошарите през кошмарите. Кокошките стават щастливи”.

Изложбата „О, щастливи дни” ще може да се види от 11 април до 2 май 2014 г. в галерия „Райко
Алексиев” на ул. „Г. С. Раковски” N 125 в София, без почивен ден в нарушение на Кодекса на труда.

На 1 май, рожденият ден на Венци Занков, в 18:00 ч. лично той ще закрие изложбата, като връчи и
тадиционния, собствено издание „Железен орден за съвременно изкуство” за 2013 г.
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На снимката: В. Занков в своето ателие пред картината "29.12.2013", размери 4,20х2,07м,

сажди, терпентин и дамарена смола върху платно. Фотограф - неизвестен.

Венцислав Занков

е роден в София през 1962 г. и се явява трето поколение представител на художествено-творческата

интелигенция у нас.  През 1988 завършва скулптура в Национална художествена академия, София.

Преподавател в департамент „Изящни изкуства” в Нов български университет. Доктор в направление

„Теория и история на изкуството” в НБУ. Работи в областта на живописта, скулптурата, видеото,

инсталацията,  пърформанса, новите медии. Известно време се явява издател на печатна медия

(вестник) “39 грама”(2005-2009). През периода 2004 2008 г. се явява инициатор и организатор на

дискусионен клуб, наречен „На тясно”, в който всички въпроси се дискутират на широко. Един от най-

активните български автори през последните две десетилетия. На него женската еманципация в

България дължи съществуването си.

Сам художникъв В. Занков упорито работи над монтирането на огромните черно-бели
платна в галерията "Р. Алексиев". 
Ето и част от работните моменти пред обектива на "известния български журналист и
виден столичен фотограф" Ю.Митев.
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