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Художникът Венци Занков с
поредна провокация за
рождения си ден

Наша порно звезда била
начело на разбит ат а мрежа
за кредит ни карт и
Начело на разбитата мрежа за
клониране на кредитни...

Да оцелееш... в Survivor
Няма как да скучаеш с
художника Венци Занков. Ако
не си яде косата, той ще
пръска кръв. Ако не пръска
кръв, ще се показва дибидюс
гол... всяка година поне по
една провокация.
Виж тук новите електронни
из да ния в Medi a Ma l l - цени
от 1,20 до 4,80 лева - вече
и с S MS

Венци Занков в своето ателие пред картината “29.12.2013”, размери
4,20х2,07м, сажди, терпентин и дамарена смола върху платно.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ
Нежно с Росица Попчева
Мадони за Благовещение
Изложба в Лондон показва
колит е на Джеймс Бонд

Този път Занков е на вълна
щастие. И от всеки щастлив
ден е сътворил картина.
Затова картините от новата му
изложба "О, щастливи дни" (не
е ясно дали е по Бекет!) вместо
заглавия носят дати. А до
щастието според него може да
се стигне чрез 5 лесни стъпки.
"Стъпка 1 - купуваме си
кокошка; Стъпка 2 натъпкваме я с храна; Стъпка
3 - осигуряваме куче пазач;
Стъпка 4 - приспиваме
кокошката; Стъпка 5 кокошката става щастлива."

Не ви е хрумнало нали?! На
провокатора с четка обаче - да. И използва хитро смешната
хрумка като рекламен трик за предстоящия вернисаж на 11
април в галерия "Райко Алексиев" на ул. "Г. С. Раковски" №125
в София.
Е, нещата са по-дълбоки, разбира се. Изкуствоведът Жарин
Драгнев твърди, че в новата експозиция са събрани "дните
след разкритото безсмислие на битието и изправяне лице в
лице срещу откритата пустота".

Според Венци Занков в ролята на кокошката сме всички ние, а какво се ражда от щастливите
сънища - всеки сам да открие в салона до 2 май. Ден преди това, когато ще навърши 52,
художникът ще връчи за пореден път и учредената от него награда "Железен орден за съвременно
изкуство".

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3819104

Снимките, които виждате, са
красиви, величествени,...

Дъщерят а на изчезналат а
Ст оянка: Тат ко попит а "Да
гръмна ли майка ви и да ида в
зат вора?"
Дъщерята на изчезналата в края на март
Стоянка Дуд...

НОВО ЧЕТЕНО КОМЕНТИРАНО
„Лит екс“ към „Левски“:
Подлият предявява
прет енции не към себе си, а
към другит е
СДВР с акция срещу
организиранет о на
незаконни авт о и мот о гонки
в София
ГЕРБ печели от лихви, ДПС с
ръст на членския внос

Турчинов обяви началот о на
силова операция в севернат а
част на Донецка област
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