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Занков връчва два ордена

Художникът Венцислав Занков връчва тази вечер своя
Железен орден за съвременно изкуство на двама души.
Церемонията е в столичната галерия „Райко Алексиев” и
по традиция се случва на рождения ден на Занков. Тя
ще увенчае края на изложбата му „О, щастливи дни!”.
„Смисълът на ордена е да посочва хора и дейности в
областта на съвременното изкуство и култура, които
изпълват със смисъл, енергия и значение

маргинализирани области от днешното изкуство и култура, като едновременно с това
надскачат регионалните разбирания и клишета по отношение на актуални артистични,
кураторски и концептуални практики”, обявява художникът.

Сър Алекс дава автографи на българи

50 българи ще получат автограф от сър Алекс
Фъргюсън. Мениджърът на „Манчестър Юнайтед” е
подписал толкова екземпляра от книгата си „Моята
автобиография”, която издателство „Сиела” пуска у
нас. Те ще бъдат продавани след премиерата на тома у
нас на 8 май от 11,00 часа в столичния бар „Лежер”.
Получените средства ще бъдат дарени за спортни

прояви на деца, лишени от родителски грижи.
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Живот: други материали

Анкета

трябва ли да слагаме коланите на
задните седалки в автомобила?

да, задължително

спасяват само когато се кара
до 80 км./ч

не

кат само си търси начин да
глобява

Гласуване Виж резултатите

ГЛАВНА БЪЛГАРИЯ СВЯТ МНЕНИЯ БИЗНЕС И ФИНАНСИ СПОРТ ЖИВОТ ЗДРАВЕ И КРАСОТА МОДА АВТОМОБИЛИ АРХИВ

Карамазов с фобия от летене

Христо Шопов влезе в страстите

Христови

Завръщането на старите герои

Наше момиче краси Vogue

Доминик Милър релаксира с Бах

ВЯра Атова заклещи мафиот за

„Цифра време”

Джо Сатриани гали жици в

антология

Джаро и Врачански в надпревара за

най-добър актьор

ВРЕМЕТО

Хороскоп за днес

НА ТАЗИ ДАТА

По ноти
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Авторски права (c) 1999 - 2012 на ‘’Монитор’’ ЕООД.
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