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Венцислав Занков провокира с нова изложба
Автор: Труд
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Включени са живописни платна и пластики авангардни пластики.

12 платна, съчетани с пластики от чугун, които
изграждат цялостно експозиционно
пространство
Живопис, скулптура и неон в Съюза на българските художници
Експозицията може да се види до 30 юни
В галерия “Райко Алексиев” на Съюза на българските художници бе открита
самостоятелна изложба - живопис, скулптура и неон на доц. д-р Венцислав
Занков. “Пред мен” събира 12 голямоформатни платна, съчетани с пластики от
чугун, които изграждат цялостно експозиционното пространство.
trud.bg използва Бисквитки. ДОБРЕ

Експозицията е визуална симбиоза на две теми: две кризи, преплетени в
човешкото поведение - екологичната и социалната, породена от пандемичните
обстоятелства, които прерастват в мащабна криза и питане за човешкото.
Екзистенциалната екология за природата на човека - какво става с човека,
какво остава от човека, какво оставя човекът, къде е оставен човекът превръща изложбата в метафора за срутено битие.
“Пред мен” разширява полето на изобразителното изкуство чрез серийно
пресичане на границите между отделните жанрове, но заедно с това развива
нови изразителни форми в класическите жанрове.
Венцислав Занков е роден през 1962 г. Завършил е скулптура в НХА-София през
1988 г. През годините стои зад множество инициативи и кураторски проекти,
сред които седмичния дискусионен клуб “На тясно” в Хамбара, вестник “39
грама”, Железен орден за съвременно изкуство “Венцислав Занков” (учреден през
2010 г.).
Проектът е подкрепен от Нов български университет, където авторът е
доцент в департамент “Визуални изкуства”. Изложбата може да се види до 30
юни.
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Книги и паметници не бива никога да се унищожават
10:00 01.06.2020

Д-р Румен Манов - историк, колекционер и дарител: Само едно даскалче
посреща Ботев на козлодуйския бряг
08:00 01.06.2020

Васил Божков намекна, че е бил рекетиран заради лотарията си
08:25 01.06.2020

Тръмп срещу либералната цензура
09:00 01.06.2020

Повечето гении остават чирачета за цял живот
10:00 02.06.2020
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