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венцислав занков
скулптура, кръв и видео

ventsislav zankov
sculpture, blood & video



да открива съвършения антипод на скулптурата в ефимерността им, той така и не 
напуска докрай нейната стилистика, монументализирайки тялото си, жеста и мига.

Двадесет години по-късно авторът доразвива именно религиозния аспект на тези акции, 
но този път в пърформативността на скулптурната форма. Миналото се завръща като 
пророчество за края по библейския сценарии и като серия от скулптури, монтирани в 
няколко метални конструкции: три конника, яздещи странни змейоподобни създания; 
фигурата на Спасителя с трънения венец, разкривен в Бейкъновска гримаса; същият вик, 
повторен и оформен като портрет; един ангел, зяпнал хищно с две усти; белите чашафи 
от “Limes agonae”, опръскани с животинска кръв и видео документация от акцията. Какъв 
би могъл да бъде истинският край освен Апокалипсис? Неговите предвестници се явяват 
тук разчленени, „препускащи” само в рамката на клетките си, овързани с вериги. Авторът 
пресъздава в тях отново познатия образ на разочарованието и крайното омерзение, в който 
е влизал многократно, буквално наслагва началото върху края. Неговата фигура замества 
най-убедително липсващото тяло на самите произведения. Действието обаче е иззето от 
тях. Тези фантастични същества вече изпълняват ритуала наместо художника. Библейските 
тълкувания се смесват с автобиографичните му откровения и цикълът се затваря. 

Всичко това е поставено в будоара – мястото на мръсните тайни, на пазарното 
и медийно флиртуване на изкуството, на скандала, компроментираната 
институция на изкуството. Аналогът с “клетките” на апокалиптичните 
герои създава сложен и противоречив символ. Будоарът е вече и място на 
жертвоприношение, истинската кланица, в която са пожертвани ценности и надежди. 

Освен системата на репрезентация, инфраструктурата и отношенията, развили се 
през последните две десетилетия на българската художествена сцена „Последният 
будоар” засяга и двата големи проблема на 90-те – тялото на художника и статута на 
художественото произведение. В това отношение композицията “Говори ми” може да 
се приеме и като манифестния ключ на цялата серия. Моментът на просветлението е 
сведен в нея до болезнена интервенция, до ужас, в който не е ясно кой е пронизаният 
и кой говори, кой е обект и кой субект на действието. Човекът и ангелът са едно 
цяло и продължение един на друг. Те са художникът и произведението, споени от 
„словото” във формата на лъч, вперили очи и усти в себе си, напълно индиферентни 
към будоарния шум наоколо и отново монументални, но в най-класическия смисъл.

Днес, във времето на 50-годишните юбиляри на българския “авангард” често ставаме 
свидетели на техните равносметки и се връщаме назад, за да ревизираме белите 
полета, да оспорим митовете или да създадем нови, но най-вече за да осъзнаем, че 
разтегленият момент на очакване като че ли отложи самото случване на нещо ново и 
различно, така и не видяхме края на 90-те. Венцислав Занков е първият, който го обяви.  

Преживяхме края на модернизма, края на живописта, края на историята, края на 
режима, на хилядолетието и на надеждите, за да разберем, че след тях идва само 
следващ етап, нито радикално различен, нито съдбовен. Краят на будоарите също 
е по-скоро завършек на един проект, но и манифест на невъзможността за край.  
Венцислав Занков за първи път прави опит да затвори кръга на изкуството си. От 
скулптурата, през жреческите превъплъщения и живописта, отново в скулптура. Но 
този цикъл като че ли не свършва сега, а през 1991 г. Тогава художникът за първи път 
се залива с животинска кръв, гол в снега под прозорците на символичния бастион на 
традиционализма - Съюза на българските художници и започва своята серия „Limes 
agoniae” (Границите на агонията), която продължава с акция в софийската кланица. 

В България 90-те години са граница между края на една политическа система и 
началото на друга, но също и най-дълго продължилото десетилетие. Периодът на 
улягане и организиране на еуфорията от събитията на 80-те, който сме свикнали 
да наричаме „Преход”, създава различен тип взаимоотношения и в художествения 
живот. Новият регламент предоставя на изкуството избор дали да служи на себе 
си, на пазара, на институцията. Художникът се появява иззад своето произведение, 
превъплъщавайки се често сам в творба. Заедно с парадигмата на обновлението 
и отричането на всичко направено преди идват и опозициите, които принципно 
определят съвременното българско изкуство – поколенческите, идеологическите 
и личните. Взаимоотношенията между групи и индивидуалности оказват много по-
силно въздействие върху него от тенденциите и естетическите платформи. Така 
постепенно динамиката на този период застива във фаза на самоисторизиране, 
втренчване в себе си и отчуждаване, в която процъфтява най-вече спекулата.

Венцислав Занков винаги е бил в опозиция. Художникът страни от институционалните 
и приятелски групирания на времето и си създава автономен образ на единак и 
провокатор. С прехвърлянето на действието от скулптурния обект към собственото 
си тяло, освен критика и протест, той осъществява непознато дотогава в българския 
контекст преживяване с изкуството и изпробва докрай новите граници на възприятието.
Често ритуалните му пърформанси от началото на 90-те се интерпретират тук само 
през влиянията от Херман Нич и виенския акционизъм на 60-те, извън присъщото 
поначало за българското изкуство увлечение по традиционната християнска обредност 
и езическата мистика на фолклора. Неслучайно цялата „неконвенционалност” на 
художествени средства и идеи, която нахлува тук още от 80-те, „преиграва” точно 
това наследство. Значителна част от нея се развива не на основата на познанието и 
разбирането на класическите пърформативни практики и концептуални стратегии, 
колкото върху идеята за продължаване на добре утъпканата тенденция на представяне 
на „националното” и „родното”, но във възможно най-необичайна форма. Жертвените 
ритуали на Венцислав Занков се вписват съвсем „органично” в този контекст. И макар 

Светлана Куюмджиева
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their ephemeral quality he discovers the perfect antipode of sculpture, he never gets round to 
departing from its stylistics while monumentalizing his body, the gesture, the fleeting moment.   

Twenty years later the author chooses to follow up on the religious aspect of these actions, but 
this time relying on the performative potential of the sculpture form.  The past comes back as a 
prophecy for the end, following a Bible script, and embodied in a series of sculptures installed 
in a couple of metal structures. Three horsemen riding weird, dragon-like weird creatures, 
the figure of the Savior with the crown of thorns on his head, and his features distorted in a 
Baconian grimace;  the same cry repeated and re-shaped into a portrait;  a wide-mouthed 
angel with his two vulturous mouths; the white bed sheets from  “Limes agonae”, stained 
in animal blood as well as a video recording of the action. What else can a true end be, but 
apocalyptic? Its messengers appear dismembered, “racing” around its cells, chained. Through 
them, the author chooses to recreate the familiar image of disappointment and utter squalor, 
that he has endlessly explored. He literally recreates the overlap of the beginning and the 
end.  His figure is most convincing in replacing the missing body of the artwork, yet remains 
devout of action. These fantastic creatures already perform the ritual replacing the artist. 
Bible interpretations get mixed with his autobiographical revelations and the cycle gets closed. 

This is all set inside the boudoir, the place of dirty secrets, where art flirts with the media and the 
market, it’s the place of scandal and of the compromised establishment of the art. The Analogy 
with the “cells’ of the apocalyptic heroes creates a complex and contradictory symbol. The Boudoir 
is already upgraded to a sacrificial site status, it’s the true slaughterhouse for values and hopes.    

Apart from touching on the system of representation, the infrastructure and the relationships 
that have developed during the last two decades in the Bulgarian artistic setting, “The Last 
Boudoir” addresses the two serious problems of the 90ties: the body of the artist and the 
status of the art work.  The “Talk to me” composition may be regarded as the manifest key 
to the whole series. The moment of revelation has been reduced to a painful intervention, 
to the terror and uncertainty of who is being pierced and who is talking, who is the object 
and who the subject of action. The man and the angel make one whole where one is the 
extension of the other. They are the artist and the artwork, pieced together by the “word” 
coming as a ray of light, their eyes and lips locked into themselves, as indifferent to the 
boudoir noise around as they can be. And monumental, yes, this time in its true meaning.   

Today, as we celebrate the 50th jubilees of the Bulgarian “avant-garde” artists, we 
often witness their efforts to strike the balance. And we look back to fill-in the blind 
spots, to fight myths or create new ones, but most of all to become aware that the 
prolonged moment of waiting seemed to have cancelled something new and different. 
We never saw the end of the 90ties. Ventsislav Zankov was the first to announce it.   

Svetlana Kuyumdzhieva

We survived the end of modernism, the end of painting, the end of history, the end of the 
regime, the end of the millennium and of our hopes: here’s the end result. We found out there’s 
the next stage coming along, and it’s neither radically different nor fateful. The end of boudoirs 
seems to be an ending in itself, yet at the same time manifesting the impossibility of the end. 

For Ventsislav Zankov this is a first effort to close the circle of his artistic endeavours: 
from his work in sculpture, though his performance-based priestly experimentations 
and paintings and back to sculpture forms. Yet it seems that the end of this cycle 
does not lie in the present but back in 1991. Back then it was another first: the first 
time when the artist, lying naked and covered in animal blood under the windows 
of the symbolic bastion of traditionalist – the Union of Bulgarian Artists – launched 
his Limes Agoniae Series (continued with an action at the Sofia Slaughterhouse).    

The 90ies of the last century in Bulgaria mark a limit: it’s the end of a political system and 
the beginning of a new one, but also the longest decade ever. The period which subsided and 
streamlined  the euphoria of the 80ies which we got used to calling “ the Transition”, introduced 
different type of relations in artistic life.  The new “regulations” offer a choice: art may serve 
its own sake, it may serve the market or the establishment. The artist comes out of his/her 
work, often embodying himself/herself as an art form. Parallel to the paradigm of renewal and 
rejection of everything achieved in the preceding period, oppositions come along.  Generational, 
ideological, personal oppositions that by default start to define modern Bulgarian art.      The 
relationship between groups and individuals start to have a stronger impact on artistic 
developments than the impact of trends and aesthetic platforms. This is how the dynamics of this 
period freezes at the point of historying itself, of naval gazing and alienation that feed distortion.  

Ventsislav Zankov has been in opposition, always. He stays away from institutional and 
friendly groupings and projects an image of a loner and a provocateur.  As the focus of action 
shifts from the sculpture object to his own body, in addition to reaping criticism and protest, 
he engages in experiencing art in ways that were unknown to the Bulgarian context until then 
and challenges the new limits of perception.  His performances in the early 90ies, often ritual 
in character, have been locally interpreted as influenced by Hermann Nitsch  and the Viennese 
actionism of the 60ies, and without much regard to the passion for the traditional Christian 
rites and the pagan mysticism in folklore, that is typical of Bulgarian art. It is not a coincidence 
that the much praised unconventional quality of artistic means and ideas that flooded the 
local landscape as early as the 80ies plays out this legacy. There’s a considerable part of 
similar efforts that  haven’t developed  out of understanding classic performance practices 
and concept strategies. They have rather thrived on the idea of following up the trodden 
path of presenting what is “national” and “where we belong” in the most unusual way there 
is.  The sacrificial rituals of Ventsislav Zankov fit this context quite well. Even though through 
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50x50x240cm steel, plaster, 2011
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20 години по-късно се повдига въпроса кое днес във функционирането на художествения 
живот е по-различно от онези времена. Тук авторът казва: „...край няма. Свят няма, 
Отломки от съдби се носят в хаоса на реалното и виртуалното”�4. Изказът /о/става невидим 
в аутистичността си, изключен от процесите на глобализирани западни смисли. Остава 
надеждата в световната финансова криза да изгори и всичко фалшиво в изкуството. Не 
се получава – изкуството процъфтява в собствената си криза, изнесло критериите си в 
когнитивните индустрии, втечнено в конвертируемост на концепти и финансови потоци.

Изложбата на В.Занков „Последния будоар” не е ретроспективна, но прави връзка между 
събития преди 20 години, едно от които е  акцията му в софийската кланица, част от неговия 
проект “Limes agoniae” /границата на агонията/ и днешното състояние на екстремно 
оцеляване като едно дежа-вю на началото на «прехода». Авторът съпоставя разпадащи 
се висящи фигури в клетки (2011)  с бели чаршафи, напоени с кръв, създадени през 
1991-ва в кланица за телешко месо. На входа – прожекция на черно бял филм без звук 
– архивирал и запазил действията му в месокомбината от същата онази година. «Говори 
ми!» (2011) скулптура, светлина, летящо двукрила озъбена глава и  стихотворението 
«Пророк» на Пушкин са насреща. Има и още, но остава там в 2011, в залата, във витаещото 
предзнаменование за това, което се случва две години  по-късно - през 2013 в държавата 
и по нейните улици – видимостта на оголеното състояние на перманентен свършек, лишен 
от възможността за своя край с превръщането на тоталното недоверие във философия 
на социалното битие. Протестите не раждат нова идеология, нито харизматични лидери. 
Ще бъдат запомнени с видеозаписи, а не с манифести; с хепънинги, а не с речи; с 
конспиративни теории, а не с политически трактати и ... с липсата на завършек - 
протестът престава, отказва да е процес, водещ до нещо /промяна/, той става «нещото». 

Така в «последния будоар» на прехода прелъстена се оказва смъртта  - без смърт оставаме 
в безкрая на агонията като състояние, а не като процес;  в невъзможност за своя край.

 Александър Живородов

4 Авторски текст в изложбата „Последният Будоар” (2011)

“В сноването между бъдеще и минало, между “ще…” и “беше…” изведнъж се утаява и 
натежава сегашното “пишем”… мъката трябва да бъде “написана”, иначе душата й ще 
остане да се мъчи и да броди, а може би и да смущава местата на земния си живот.”1

Радосвет Коларов

С „Последният будоар”  Венцислав Занков поиска да види края на будоарните игри, 
продължили безцеремонно две десетилетия на „Преход” в полето на културата. 
Откровенията за „края” в самостоятелната му изложба надскачат прозата в силовото 
разпределяне на територии в съвременното българско изкуство и култура. От всички 
разпаднали се утопии, остава актуална утопията за края като край, свършек. Краят 
на света се отлага в разтеглен в безкрайността на своето свършване. LIMES AGONIAE 
се оказва състояние, а не процес. Това В.Занков не е могъл да  предвиди на прага на 
„Промените”. Със завършването си на художественото образование през 1988 той започва 
да работи в областта на скулптурата, като смело заявява своето място в изкуството. 
1989 на тротоара на ул. Раковски  показва композицията си „Пътят” от която са 
останали само архивни фотографии, показани през 2009 в „Чайната” ул. „Бенковски” 14.

През 1990 вкарва и монтира с кран в градинката зад „Националната библиотека” 
скулптури от желязо, едната от които е включена 20 години по-късно в 
„Art in Public”  2011, 272 pages на Braun Publishing ISBN 978-3-03768-098-8. 

През 1991 в същата тази градинка сред същите тези скулптури той прави първия си 
кървав пърформанс „Червено 1” като реакция към едно обезмислено живеене без минало 
и с празно бъдеще. Присъстващите са малко. В същия този час и ден срещу същата тази 
градинка известни днес като куратори и артисти спорят на 4 етаж на Шипка 6 за бъдещето 
на „Клуба на /вечно/ младия художник”. Долу един млад художник лежи кървав в снега. 
Разривът е видим -   културата  и критиката става будоарна, като критериите за стойност 
се изработват някъде другаде, а не в полето на изкуството, а  съдбата му като „съвременно 
изкуство” е предопределена от група хора, систематично  предлагащи го в конформиска 
конвертируемост   според очакванията  на запад от България.  Ако има друго, то то 
е постоянно изключвано или манипулирано през годините от същите тези куратори-
изкуствоведи и близки на тях артисти от онази сбирка на 22.02.1991 в сградата на СБХ. 
Тенденцията  надскача националното ни и е в сърцето на случващото се в разпадналия се 
„Източен блок” и бележи културните процеси през последното десетилетие на 20-ти век. 
Разнообразието в свободата на изкази и перспекитви в мисленето за света непосредствено 
след падането на „Желязната завеса” „ще бъде безмилостно натикано, както твърди 
Петровская2, в две категории: на конвертируемите изкази и на аутистичните изкази”3

1  Коларов, Радосвет, “Място в пожълтелите страници на историята” в Алманах. Българска 
литература, ред. Иван Радев, изд. Слово, Велико Търново, 1993, стр. 281 - 290
2  Елена Петровская, „Этот смутный образ девяностых” Художественный журнал, 25, 1999, 
14
3  Миглена Николчина: „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци 
през 1980-те и 1990-те години” стр.89 , изд.„Литературен вестник”, 2012, 
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20 years later the question comes up how the flow of artistic practice today is different from 
what we had back then. And the author’s response is adamant: „...and there’s no ending. 
There’s no world left, remnants of fates drift in the chaos of the real and the virtual”4. The 
expression remains unseen, locked inside its autistic quality, excluded from the developments 
of globalized western purposes. The hope that the world financial crisis will burn down falsehood 
in art seems to be left intact. Yet it doesn’t quite work out the way it has to: art has lent its 
standards to cognitive industries, condensing into convertibility of concepts and financial flows.   

The Last Boudoir exhibition of Ventsislav Zankov is not a retrospective one, but it does link 
events that happened 20 years ago, among them his action at the Slaughterhouse in Sofia 
as part of the Limes Agoniae Project, and the current states of excessive survival. It invites 
a déjà-view experience of the ‘period of transition’ when it was about to begin.  The author 
chooses to compare hanging figures, almost falling apart yet framed in cells (2011) to white 
bed sheets, dripping with blood in the veal slaughterhouse (1991).  A black and white film, 
capturing his action back in 1991, is being screened at the entrance. As you walk in, you 
will find the “Talk to me!” (2011) sculpture, light, a two-winged flying snarling head and 
Pushkin’s verses from ‘Prophet’. There’s a lot more that the exhibition hall can offer, shuttling 
you forward in 2011, with its haunting signs of what was about to happen in the following 
2 years time. The point blank vision of a total collapse, deprived if its own ending through 
the utter mistrust in the essence of social existence. Protests do not result in new ideology, 
nor did they bring new charismatic leaders. We will remember them with videos, rather 
than with manifests, with happenings rather than with speeches, with conspiracy theories, 
rather than with political treatises ….as well as with the lack of ending. The protests ceases 
to be a process leading to something different (change), they become the change itself.

This is how the ‘Last Boudoir’ of transition death turns out to be the object of 
seduction. Without death, we are doomed to an endless agony as a destination 
in itself, not as a process, experiencing the impossibility of its ending. 

 Alexander Zhivorodov

4  Авторски текст в изложбата „Последният Будоар” (2011)

“ In the never-ending shuttle between the future and the past, between ‘what 
was’ and ‘’what will be’ there is a sudden moment of sinking in and taking 
shape: it the present moment of ‘we write’… misery should be ‘written’ and if it 
is not its soul will remain restless and haunting the patterns of its earthly life ”1

Radosvet Kolarov

With its ‘Last Boudoir’ Ventsislav Zankov chose to see the end of the boudoir games, 
that have scornfully lasted over the past 2 decades of ‘transition’ in the field of culture. 
The revelations about the end in his latest exhibition win over the clichéd power fights in 
modern Bulgarian art and culture. Of all the utopia that have fallen apart, the one that 
remains available is the utopia about the end.   The end of the world has been cancelled 
and protracted in the infinity of its own ending. LIMES AGONIAE turns out to be the final 
destination, rather than a process. This is what V. Zankov couldn’t figure out at the threshold 
of “change” Graduating the Academy of Fine Arts in 1988, he starts his work as a sculptor 
with some bold statements about his value as an artist.  In 1989 he shows his The Road 
composition, placing in on the pavement of the Rakovski blvd: some archive photos have 
remained from this period and were exhibited in the Teahouse at 14 Benkovski Str. in 2009.

In 1990 he exhibits a couple of iron sculptures, fitted with a crane in the garden behind 
the National Library: 20 years later one of them was chosen to be included in the 272 
paged edition of „Art in Public” for 2011, Braun Publishing ISBN 978-3-03768-098-8. 

In 1991 he chose the same location and surrounded by the same sculpture pieces to present 
his first blood performance RED 1 in response to a meaningless living without past and 
towards an empty future. Only few visitors attended. While the performance was progressing 
and the young artist, covered in blood was lying naked on the snow right across from the 
garden, a bunch of now well-known curators and artists, hosted at the fourth floor of the 
Union of the Bulgarian Artists Bldg, debated about the future of the Ever Young Artist Club. 
The divide was already there: the culture and the critics were already becoming ‘boudoir’ 
and the value standards are already being set someplace else, outside the field of art. Art 
developments were being decided by a group of people that persisted in packaging them 
with the zeal of conformist convertibility  to fit into the expectations coming ‘from the west’. 
Anything that did not fit was continually excluded or manipulated for the past 20 years by the 
same group of curators and artists close to them, who took part in this debate back in 1991. 
This tendency transcends national developments and is in fact the essence of what’s been 
happening in the former Eastern bloc after it fell apart: it has marked the processes in the 
field of European culture that have developed in the last  decade of the 20th c. The diverse 
perspectives of artistic through, practice and expression have been ruthlessly streamlined as 
Petrovskaya 2 put it, into two key categories: of the convertible and of the autistic expressions3.

1  Коларов, Радосвет, “Място в пожълтелите страници на историята” в Алманах. 
Българска литература, ред. Иван Радев, изд. Слово, Велико Търново, 1993, стр. 281 - 
290
2  Елена Петровская, „Этот смутный образ девяностых” Художественный журнал, 
25, 1999, 14
3  Миглена Николчина: „Изгубените еднорози на революцията. Българските 
интелектуалци през 1980-те и 1990-те години” стр.89 , изд.„Литературен вестник”, 2012,
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MESSENGERS/ПРЕДВЕСТНИЦИ

200x300x300 cm each

iron, plaster, rubber

2011

THE LAST BOUDOIR

project

Components

three showcases, 200x300x300 cm each: horsemen body parts,   
hanging and falling apart: plaster, rubber, iron 

one showcase, 200x200x300 cm: an angel-resembling figure, with 
jagged lips: plaster, iron

one showcase, 50x50x240 cm: the True Cross remnants: plaster, iron

three hanging pieces of cloth, soaked in calf blood

LIMES AGONIAE Screening

The Last Boudoir is in blood: it’s where death was seduced.

ПОСЛЕДНИЯТ БУДОАР

Елементи

Три клетки размери 200х300х300 см  с висящи и    
разпадащи се фигури на „конници” /гипс гума желязо/

Една клетка 200х200х300см  с подобие на ангел с две    
озъбени усти /гипс, желязо/

Една клетка 50х50х240см с остатъци от разпятие /гипс, желязо/

Три висящи парчета плат напоени с /телешка/ кръв  

Видеоопрожекция на LIMES AGONIAE

Последният будоар е в кръв, там смъртта е прелъстена.
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http://zankov.info/exhibitions/2011_the_last_boudoir
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MESSЕNGER / ПРЕДВЕСТНИК, 200x200x300cm, iron, plaster,  2010-2011

П
О

СЛ
Е

Д
Н

И
Я

Т 
Б

У
Д

О
А

Р
TH

E
 L

A
ST

 B
O

U
D

O
IR

20 21



On November 10th, 1989, the political system in Bulgaria was changed with a quiet and unruffled 
coup d’etat. With this date officially began the so-called Transition to democracy for nine 
million people, as well as a period marked by hyperinflation, organized crime, and social chaos.

 
Two years later, in 1991, the Bulgarian sculptor, painter, and video artist Ventsislav 
Zankov, 29 years old at the time, held a series of now-cult performances in Sofia. 
His RED cycle, Am I God?, and the first part of Limes Agoniae could all be described 
as an attempt to set a meaningful if not transcendent frontier between Before and 
Now—both in arts and politics—through sacramental rites and ceremonial gestures.

 

Another twenty years later, on November 10th, 2011, in Rayko Alexiev gallery in Sofia opened 
Ventsislav Zankov’s exhibition The Last Boudoir. The monumental debris of eschatological 
figures were chained to separate cells, announcing the end of history and time, while the 
video archive of Limes Agoniae (1991-1992) ran in the background. Positioned into the 
context of the boudoir, this ensemble was a critique to all that had happened in Bulgaria 
for the last twenty years but also a symbolic act of putting an end to the Transition.

After two more years, in 2013, provoked by the current affairs in Bulgaria, Ventsislav Zankov 
returns to The Last Boudoir by developing it as a multimedia project: documenting the 
exposition of the same name (2011) in the form of a printed catalogue and presenting a film that 
mixes documentary footage of the author’s own visit to the show with excerpts from its media 
coverage and animation. Personal memories layer over creative intentions, the past merges 
with the future through a passage turned into a horrific loop. The only utopia left is the End.

Yoana Pavlova      

На 10-и ноември 1989-а политическата система в България се сменя 
посредством тих и невъзмутим преврат. Официално с тази дата започва така 
нареченият Преход към демокрация за девет милиона души, както и период, 
белязан от хиперинфлация, организирана престъпност и социален хаос.

Две години по-късно, през 1991-а, българският скулптор, художник и видео 
артист Венцислав Занков, тогава на 29 години, представя в София серия от 
култови днес пърформанси. Поредицата RED,  Am I God? и първата част от 
Limes Agoniae – всички те биха могли да се опишат като опит да се постави 
съдържателна, ако не и трансцендентална граница между Преди и Сега (както в 
изкуството, така и в политиката) чрез обредни ритуали и церемониални жестове.

Още двадесет години по-късно, на 10-и ноември 2011-а, в галерията “Райко Алексиев” в 
София се открива изложбата на Венцислав Занков “Последният будоар”. Монументалните 
отломки на есхатологичните фигури са оковани в отделни клетки, обявявайки края на 
историята и времето, докато на заден план се прожектира видео архив от Limes Agoniae 
(1991-1992). Поставен в контекста на будоара, този ансамбъл е критика към всичко случило 
се в България за последните двадесет години, но и символичен акт, слагащ край на Прехода.

След още две години, през 2013-а, провокиран от актуалните събития в България, 
Венцислав Занков се завръща към “Последният будоар”, като го интерпретира 
в мултимедиен проект: документация от едноименната изложба (2011) във вид 
на печатен албум и филм, смесващ документални кадри с посещението на самия 
автор на изложбата с откъси от медийното й отразяване и анимация. Личните 
спомени се наслагват върху творческите намерения, миналото се слива с бъдещето в 
пътуване, превърнало се в кошмарна примка. Единствената останала утопия е Краят.

Йоана Павлова

THE LAST BOUDOIR [00:15:22] HDV, 2013. PAL

http://zankov.info/video/the_last_boudoir/
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„...и вдъхна в лицето му дихание за живот,

и стана човекът жива душа”

(Бит. 2:7)
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 Пророк

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,  

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, -

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».
 А. С. Пушкин
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ГОВОРИ! 

           TALK TO ME! 

380x200x400 cm 

iron, plaster, neon 

желязо, гипс неон, 2011
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ПОСЛЕДНИЯТ БУДОАР

ноември 2011

Галерия РАЙКО АЛЕКСИЕВ

СБХ

София

THE LAST BOUDOIR

november 2011

RAYKO ALEKSIEV gallery

Union of Bulgarian Artists

Sofia
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LIMES AGONIAE, 1991, 
videostills
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LIMES AGONIAE, 1991, 
videostills

bludstained sheets, 1991
220x120cm each

“...the white bed sheets from  “Limes agonae”, stained 
in animal blood as well as a video recording of the 
action...”

“...белите чашафи от “Limes agonae”, опръскани 
с животинска кръв и видео документация от 
акцията...”
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http://zankov.info/performances/agony/index.html
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Венцислав Занков

 Роден в София през 1962. През 1988 завършва скулптура в Национална художествена 
академия, София. Работи в областта на живописта, скулптурата, видеото, инсталацията,  
пърформанса, новите медии . Издава вестник “39 грама”/2005-2009/. Инициатор и 
организатор на дискусионен клуб „На тясно” /2004-2008/. Един от най-активните 
български автори след 1989.

www.zankov.info       vzankov@yahoo.com    +359 887519794

Ventsislav Zankov

Born in 1962, Sofia. In 1988 graduates the National Art Academy, Sofia, sculpture 
department. Works in the area of painting, sculpture, video, installation , performance 
and new media . Part of the pioneering generation of contemporary artists after the social 
changes in 1989.

фото: в-к “Монитор”
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