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В изложбата
си „Пред мен
авангардист
ът Венцислав

Занков изследва
екологичната ...
Първа изложба, посветена на въздействието на

COVID-19.

В изложбата си „Пред мен" авангардистът
Венцислав Занков изследва екологичната и
социалната кризи, породени от пандемичните
обстоятелства в света

На 2 юни (вторник) в столичната галерия „Райко
Алексиев" на СБХ ще бъде отворена за посетители
първата у нас, а може би и в световен мащаб,

изложба, посветена на въздействието на COVID-19

върху човека. Авангардистът Венцислав Занков се
завръща в публичното пространство след почти
година затишие с уникална експозиция, която
представлява визуална симбиоза на две теми: две
кризи, преплетени в човешкото поведение -

екологичната и социалната, породени от
пандемичните обстоятелства. Тези две кризи
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според Занков прерастват в екзистенциална криза
и питане за човешкото.

Самата изложба включва голямоформатна
живопис и скулптура, но деликатно присъства и
вече превърналият се в отличителен за
творчеството на Занков неон. Разширявайки
полето на изобразителното изкуство и
прекрачвайки границите между отделните
жанрове, чрез своите самотни дървета Занков
пита какво става с човека, какво остава от човека,

какво оставя човекът, къде е оставен човекът,
превръщайки изложбата в метафора за
деконстуирано битие. В Деня, в който отбелязваме
делото на Ботев, Занков сякаш се пита за кого
всъщност вият сирените и не са ли това сирени,

които ни предупреждават за опасността пред
цялото човечество.

Заглавието на изложбата е „Пред мен", но то също
е своеобразен въпрос, който авторът е оставил
отворен пред себе си и пред зрителя. Дали пред
нас вече стои неизбежното, или пък нещо все пак
ни предстои в бъдещето - тази дилема може да
реши всеки за себе си, посещавайки галерия
„Райко Алексиев" между 2 и 30 юни тази година и
при изключителни санитарно-хигиенни мерки,

допълващи органично със смисъл произведенията
на Занков. Изложбата се осъществява с
подкрепата на Централния фонд за стратегическо
развитие към настоятелството на Нов български
университет.

Венцислав Занков е роден през 1962. Завършил е
скулптура в НХА-София през 1988. От тогава до
днес стои зад множество инициативи и кураторски
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ИЗЛОЖБАТА ПРЕД АВАНГАРДИСТЪТ

ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ ИЗСЛЕДВА

ЕКОЛОГИЧНАТА

проекти, сред които седмичния дискусионен клуб
„На тясно" в Хамбара (2004-2008), вестник „39

грама" (2005-2008), Фондация за съвременно
изкуство „Венцислав Занков" (основана 2009),

Железен орден за съвременно изкуство
„Венцислав Занков" (учреден 2010), „Всичко за
мъжа" (2004-2008) съвместно с „Гьоте институт -
България", „White, male, straight" project (2002) с
подкрепата на Швейцарска културна програма за
България „Прохелвеция". Куратор за България на
международни видеоарт проекти, организирани от
Magmart, Италия (2013-2019).

Доцент в департамент „Визуални изкуства", НБУ
(2017). Дипломиран магистър филмово и
телевизионно изкуство, Нов български
университет (2016). Доктор в направление
„Изкуствознание и изобразително изкуство" (2013).

Психодрама-асистент (консултант) (2014) диплома
№ 222/13.07.2014 обучителна програма по
психодрама, социометрия и групова терапия,

Фондация „Психотерапия 2000".
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