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„В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО” е опит в текст и илюстрации да
се очертае в теоретична и експериментална рамка процесът на
реализиране на авторски произведения и художествени проекти,
сред които „Последните граждани на Кале”, „О, щастливи дни” и
„Последният будоар”.
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Част първа
СЪЩИНА
Трябва да изоставиш надеждата за по-добро минало1.

Идея
Човешката същност може би е квантова -да е едновременно вълна и частица вълнуваме се, но и сме корпускулярни – обитаваме, сме corpus, в една неизбежна
телесност. А изкуството е въплътено вълнение.
Намерението ми за опит за авторефлексия на творческия процес буди асоциации
за елементарна частица2 , която се опитва да се разбере, с което настъпва квантов
феномен - колапс на вълновата функция - вълновата функция, която описва една
частица, се променя точно в момента, в който e наблюдавана. Подобен, но друг
феномен е и „Принцип на неопределеността” на Хайзенберг : - ако знаем една
частица къде се намира не знаем с какъв импулс разполага, ако знаем с какъв
импулс разполага, не знаем къде се намира. мястото и импулса на дадена частица
не могат да бъдат точно определени едновременно. Между енергия и време
съществува също така съотношение на неопределеност, но от друго естество.
„В краищата на времето” е изследване дали един такъв личен опит за анализ
на творческия процес е реалистичен и има ли достъп до неговата механика.
Могат ли да се разпознават и прилагат лични или специфични технологии на
творчество и механизми за прилагането им. В търсене на обединяващи принципи
в ретроспекция се анализират мотивите, стъпките и процесите, довели до
реализирането на различни авторски проекти през последните години, сред които
„Последният будоар“ (2011); „О, щастливи дни” (2014) и „Последните граждани
на Кале” (2016).

1
Ървин Ялом, Мимолетни създания, Хермес, 2016, с. 135, ISBN: 9789542615347.
2
Виж Мишел Уелбек, „Елементарните частици”, Факел Експрес, ISBN: 9789549772715. Човешките
същества - елементрните частици, които със своите трептения, трепети и вълнения изграждат материята живот.
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Методика
Имам определена идея как да се развие този текст, полагам усилия да
реконстурирам връзките между единични явления в контекст извън техния
собствен, опитвам се да ги разбера и обясня, за да видя голямата картина на
пъзъла, който сглобявам, търся отражението в другите за потвърждение на
хипотезите ми. Оглеждам се и в образите ми от миналото. Така по необходимост
използвам текстове, които съм писал за собствените си изложби, както и чужди,
отнасящи се за работата ми. Правя „открития” и развивам изводите си в търсене
на систематизация и формат на този текст и пиша методика за създаването му.
Когато започнах да композирам това тук, отново се заврях назад във времето
и препрочетох публикации, коментиращи направеното от мен като художник.
Натрапва се, или поне аз така го забелязвам, че се определят действията ми –
изкуство, като автотематизиращи и автобиографични, което поставя въпрос пред
настоящата задача – може ли успешно да се проведе самонаблюдение и анализ на
процес, който сам по себе си и като краен резултат като изкуство е авторефериращ.
Възможно ли е да се проведе самонаблюдение и анализ на процеса на творчество,
след като, подложен на наблюдение, той престава да е процес.
Въпросите „какво правя” и „защо го правя” винаги неуместно се появяват след края,
където още няма задаващо се начало, където няма и очакване. Там, в пустотата
на безсмислието, става нещо. Каква е ролята на депресивните състояния и могат
ли да се открият закономерности като технологии на творчество, ако се проследи
процесът на възникване и реализиране на изкуството като личен акт. Как изобщо
мога да се самонаблюдавам? Един начин за такова осмисляне и рефлексия е Азът
да види себе си в ретроспекция, при което действащият и рефлектиращият субект
не се припокриват. Другият вход за себеразбиране може би е през реакциите на
другите.

Цел
Технологии на творчество

Повторяемостта, цикличността на процесите, които довеждат до следваща изложба,
като нов или различен етап, подсказват за съществуването на механизъм, по който
се развива творческият процес (при мен), което допуска изследване на механиката
на правене на изкуство. Реалистично ли е да се извежда някаква закономерност
или технология на творчеството с яснотата, че технология и творчество се изключват
взаимно, поне в стандартен прочит, където технологията гарантира повторяемост
на резултата, а творчеството е непредсказуемо като процес и завършек.
Въпреки или точно защото всеки път цикъл, обикновено 2-3 години, довежда до
различен, нов и неочакван и за самия мен резултат, подсказва, че съществува
именно процес, който си има логика, поради своята повторяемост в принципи
и подходи, и е творчески, защото резултатът винаги е неочакван, непланиран и
нов. Да се изследва пътят, който, през свои закономерности, ме извежда на нови
територии, е задачата ми тук, „В краищата на времето”.
6

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част първа СЪЩИНА

Опитът за осмисляне на творческия процес като личен опит е възможен единствено
през реконструкцията му, при която процесът престава да е и става образ, вероятна
дескриптивна картина на случилото се като действие. Единственият начин за
рефлексия, при който Азът може да види себе си, е в минало време, където могат
да се срещнат действащият и рефлектиращият субект, а те никога не съвпадат
изцяло. Рефлексията създава вътрешно пространство и дистанция, необходима за
разбиране на действието, за да можем да го разположим в нашия/моя свят и в
социалната реалност. Наличието на тези субективности ме провокира да мисля
и да се опитвам да се изследвам в спецификата на конкретното изкуство, какво
предхожда една изложба като завършено произведение.
Целта на този текст е една реконструкция на творческия процес от първо лице,
осмислянето му в среща с несъзнаваното и условното, и в определени граници,
доколкото може да бъде изследвано от самия автор. В такава реконструкция,
когато процесът става образ, описателна картина, представа, се допускат
споделяния и присъствие, външни на процеса. Колкото и да настояваме на
своята индивидуална уникалност, убеден съм, че има процеси и механизми в
съзнаваното и несъзнаваното, които са сходни за повечето индивиди, и то повече,
отколкото предполагаме. Това твърдение разширява хоризонта на този текст, като
предпоставя прочит, който да надскочи личното и единичното в него. Надявам
се на ползотворно четене, в което могат да бъдат разпознати както принципи
и механики на производство на изкуство, така и да бъде повод, читателят да се
обърне към себе си и да се опита за размишлява върху собствените си импулси и
действия, ако, разбира се, се занимава с творчество.

Резултат
Разбирането за „себе си” минава през времето - социалното и личното, през
открити възможни технологии на вглеждане и вслушване в персоналните
артистични практики. Версия на отговор на въпроса как става и какво е изкуство се
търси във взаимодействия между сетивен и психичен образ; в танца, съвместното
заиграване (zusammenspiel) на индивидуалното и общностното3 несъзнавано
. Ние сме изложени на групово несъзнавано. То е част от нас. Доверяването в
процеса на създавене без причина и без цел, води ли до ценни крайни резултати
и за другите? Проясняване на стъпките по пътя към произведението и как става
това про-из-веждам, с ясното съзнание, че няма универсални постановки, нито
отместване между практика и теория, а по-скоро за отиването отвъд всички тях,
към разкриване на един личен естествен ход на творческия процес, с надеждата,
че така споделеният индивидуален авторефлексивен опит е пътека за повече от
един човек.
3
Общностното несъзнавано, за разлика от колективното несъзнавано, въведено от К. Г. Юнг, което
препраща към определените от него архетипи, е споделено битуващо несъзнавано на конкретна група, общност,
свързано с актуална ситуация и конфликт ТУК И СЕГА - в контекста на настоящето.
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Част втора
ВЪВЕЖДАНЕ
Отстрани
Галина Декова за „О, щастливи дни”, 2014, изложба, галерия „Райко Алексиев”,
СБХ. О, Щастливи дни, 2015, каталог, (ISBN 9786199051801)
[…] Изложбата на В. З. се занимава с Артиста с главна буква, почти
пърформативно се върти и вие около оста на това съществуване, в тази
географска точка и нито крачка встрани. А тъй като пърформансът трябва
да е противоположното на постановка, то публиката, изигравайки своята
част, трябва да подеме не само, а и да върне топката дори и с един слаб повей
на наивна вяра в това, че на артиста всъщност не му пука. Като един от найизявено автотематизиращите автори в България Венцислав Занков и с тази си
изложба не напуска автобиографичното, дори на местата, където гледането/
видимото просто иска да се отърси от всички приказки и да тържествува
безмълвно […]
Румена Калчева за „О, щастливи дни”, 2014, изложба, галерия „Райко Алексиев”,
СБХ. Бюлетин на СБХ, бр. 3, 2014
[…] Това е изложба-продължение. След апокалиптичната нагласа на предишния
проект на Венцислав Занков - „Последният будоар”, представен в същото
пространство, днес авторът показва какво се случва по-нататък. Двете
изложби си приличат по своя автобиографичен характер: както тук творбите
са датирани, бележейки важни моменти от определен отрязък от време,
така и „Последният будоар” беше един вид ретроспекция на творческия път
на автора през последните 20 години, представяйки всичко, с каквото се е
занимавал: скулптура, живопис, акционизъм […]
Светлана Куюмджиева, „Край на будоарите”, за „Последният будоар”, 2011,
изложба, галерия „Райко Алексиев”, СБХ. Култура, бр. 39 (2657) 18 ноември 2011
[…] Колкото повече знаци и връзки разчитам обаче, толкова повече осъзнавам, че
този кръг изобразява не само автобиографичната траектория на художника,
но и част от липсващото звено в еволюцията на българското изкуство – това,
което стои между езотерично екзалтираната духовност и спонтанния порив
към експресивна пърформативност; между фигуративната, монументална
тържественост и действието, което я оспорва.
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 сценарий и като
серия от скулптури, монтирани в няколко метални конструкции: три конника,
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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 видеодокументация 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. […]
[…] 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 найкласическия смисъл.

“Говори!”, 2011, „Последният будоар”, изложба, галерия „Райко Алексиев”, СБХ
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М. Василева, сп. Галерия, ноември 1996
[…] В центъра на акциите винаги стои самият той. Процесът на оскверняване
е неотделим от процеса на самобичуване. В пърформанса „Бифтек и пържени
картофи” В. Занков реже и поглъща собствената си коса, доказвайки че
самоопознаването и обръщането на културната ситуация могат да вървят
само паралелно. С други думи, красивият хулиган на българското изкуство има
самочувствие да променя околността, променяйки себе си. В това отношение
той се придържа към принципа на Бойс, че за да революционизира човешкото
мислене, човек трябва първо да освободи себе си.
Свилен Стефанов, „Азът като естетически обект”, Изкуство, бр. 21, 1995
Венцислав Занков е om художниците, за които е трудно да се обясни набързо
с какво точно се занимават. Защото е автор на множество пластики
от метал или дърво {някои от тях могат да се видят в градинката пред
“Шипка” 6), прави инсталации и пърформанси и не на последно място живопис. Разностранен е и това е едно особено ценно качество. В традиция
като нашата, където имената се утвърждават чрез безкрайното си
самоповторение, е изключително здравословно обстоятелството, че
се появиха непредвидими хора. Впрочем Занков е непредвидим не само в
творчеството си, но и като социално поведение - а при него тези две неща
доста често се преплитат. Най-малкото по отношение на собственото Аз.
Изкуството му (особено в последно време) напълно преднамерено все повече
експлоатира един хипертрофиран автоинтерес. Достатъчно е да си спомним
автопортрета на фона на националния флаг или относително перверзните
интерпретации на авторовата личност в ред “смисловообразуващи” ситуации
(инсталацията “Камина”, изложба “N-форми”). Готовността му за защита на
собствената позиция дава и особена категоричност на действията - нещо,
което съм склонен да оценя като качество. Този афинитет към тоталното
действие беше изразен в пърформансите “Границите на агонията” (1991),
“Червено” (цикъл от четири пърформанса в Докторската градинка, 1991),
“Бифтек и пържени картофи” (1992) и др. Те възмутиха някои, други казаха,
че това вече е правено, трети ги намериха безсмислено гнусни. Но факт е, че
на видеопрожекциите в изложбата “N-форми” точно към тези пърформанси
имаше подчертан интерес […]
Яра Бубнова, Lettre Internationale, бр. 8, 1995
Творчеството на художника Венцислав Занков, роден през 1962, е
антропоцентрично. Последователно, дори жертвоготовно, той демонстрира,
че главният “антропос” за него е самият той. Над себе си той провежда
експерименти, изследващи феномена на духовното в материалните прояви на
живота. Пърформансите му са натурализации на хуманистични метафори,
онагледени с жестокост, равна на тази на всекидневната действителност.
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Авторът се интересува от структурните взаимовръзки на обкръжаващия
свят, разсичайки го на елементи-значения, без да се страхува от загубата или
промяната на цялото. Той не се стреми към интерпретация, неговата област
на интереси е по-скоро разкриването, оголването на самите елементи. Това
става чрез “набиране” на асоциации, чрез режисиране на драматични “пикови”
обстоятелства или чрез намеса/промяна на конструкцията на действието
или събитието с цел да се види механиката му.

“Червено 1”, февруари 1991, пърформанс, част от серията “Границите
на агонията”, “Докторска градина”, София
12

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част трета ТЕХНОЛОГИЯ - ЕТАПИ

Част трета

ТЕХНОЛОГИЯ
От хаоса - към структурирането - до поезията
Етапи
За да разбера има ли припокривания, сходства, в движенията с резултат изкуство,
се опитвам да събера началата на работите, които съставят и изграждат няколко
много различни самостоятелни изложби през последните години, както и техния
край.
.

ЕТАП 1

Призраци
Според философската система на Хегел Началото е чистото битие в неговатав
празнота, в която възниква сетивен образ – процесът на разпознаване на сетивния
образ в наименуването му е началото на изграждане на Свят. Образът предхожда
думата.
Началото може да са драсканици – вътрешни неясни психични състояния призраци, които започват да придобиват вид. Изплуват образи, преди въобще да
бъдат помислени като картини, преди каквато и да е идея за формулиране на
намерение за нещо повече от това, което са.
Разпознаването на образа може да е от всякакво естество – рисунка, случайна
снимка, кадър от видео или заиграване с възможностите на програми за обработка
на изображения, създаване на образи проекти сами за себе си, но състоянията,
призраци в едно начало, заслужава да се онагледят с рисунките и резултата изложбата „Нова призрачна живопис: всички вече сме сенки”4 и текста към нея.
Може би така ще успея, проследявайки идеята на Мелани Клайн, за пореден път
да изпълня празното пространство на една изначална тревожност със символи/
метафори и несъзнавано да извърша символна репарация на една първична
деструктивност. Въпросът кои са моите призраци май остава открит, важното е, че
са налице.

4 „Нова призрачна живопис”, 2011, изложба живопис, галерия „Ракурси”, София.
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Рисунки върху хартия,
20х30 см, 2008
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Изложба
«Нова призрачна живопис: всички вече сме сенки», 2011,
галерия „Ракурси”
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Рисунките и последвалите картини са от 2008-ма - една година след влизането на
България в Европейския съюз и в сянката на задаващата се световна финансова
криза. Поради стечение на обстоятелствата трябваше да минат три години до
показването им в самостоятелна завършена изложба.
Следва обяснението от 2011, съпътстващо изложбата, написано от мен за
„Венцислав Занков” – опит за разбиране и поместване на тези лични призраци
и като част от и като продукт на социалното поле и пребиваването в него като
субективно усещане:
Вдъхновение за стените на пещерите на 21-ви век с минималистичен
високотехнологичен италиански интериорен дизайн, вдъхващ респект, щастие и
просперитет.
Настървеното ходене на фитнес и спазването на био-, екохранителни режими
е вманиачено препотвърждаване на неудобството от преживяването в някаква
неподходяща телесност. Желаната телесност е идеалната, т.е. нематериалната.
Занемарената телесност пък подсказва отказ на носителя й да придава значение на
физическия свят и пребиваването му в него. Общуването е предимно виртуално,
самотно и безтелесно занимание, при което можеш да си избереш и придадеш
идеален профил и вид без усилия. Наложеният избор е сведен до или идеална
фототелесност или без-телесност. Очертанията на аза са неверни и са отвъд месото.
Ние сме поне две, ако не и повече неща, разклонени сме, в желателни, не/възможни
и не/реални представи за себе си и собствените си очертания.
През цепнатините на пропуканата полирана повърхност на идеала и неговото
16
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отражение свисти немият ужас от изпразнения живот, потиснатата сексуалност и
злобата от напрежението на ежедневието в материята, което изисква постоянни
физически усилия за оставане в него. Остава Оцеляването като единствен приоритет
с покачваща се цена и спадаща стойност.
Нова призрачна живопис представя прекъснатите и слети контури на хомо сапиенс
през 21-ви век с минималистична и стилизирана рисунка, притежаваща спонтанност
и сдържаност на четката, отвеждащи към традициите на Далечния изток. Като
съдържание образите на новата призрачна живопис са дълбоко западни, сенки
по стените на модерните пещери, които обитават не други, а ние, в истеризирани
човешки взаимоотношения. Нова призрачна живопис може да се определи като
пещерната живопис на вътрешния свят на варваризиращия се, разпадащ се човек
от третото хилядолетие сл. Хр., която едновременно шокира и пленява зрителя със
своята простота, експресивност и символност.
С последната си серия голямоформатна живопис В. Занков прави неочаквано
и възможно, невъзможното сливане на източни практики на рисуване със
съвременни образи с експресивност, напомняща „Викът” на Едвард Мунк, с поглед
към пещерите, обитавани от праисторическия човек и запазили неговия опит да
овладее (разбере) света чрез рисуване.
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2013-а и началото на протестите срещу правителството на Орешарски по повод
назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС ме изправиха пред други призраци
от миналото. Стоящ сред хората на площада пред „Партийния дом” на 14 юли,
имах усещането за дежа вю, това вече се беше случило преди повече от двадесет
години, и все едно тези години са преминали безпредметно – безсмислени
призрачни години на преход. Не можех да се ентусиазирам, ентусиазмът ми
беше останал някъде назад във времето. Нещата се повтаряха, а новите хора на
площада вярваха, че могат с присъствието си да окажат натиск за реални промени
в обществото. След няколко месеца съвсем спрях да участвам в тези разходки по
жълтите павета. Тъгата и усещането за дупка в миналото надделяха. Отчаянието и
бунтът от абсурдите на социалното и политическото ни пространство започнаха да
се преплитат и напират като драсканици. От тях започнаха да се материализират
картините, обединени през 2014-а като изложба, наречена по едноименната
пиеса на Самюел Бекет от 1960 година „О, щастливи дни”5

Рисунки с
химикалка, есен
2013
5 Текстове и визуални матриали към изложбата могат да се намерят в каталога «О, щастливи дни».

18

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част трета ТЕХНОЛОГИЯ - ЕТАПИ

Рисунка с молив, есен 2013
„15.11.2013”,
м.б./платно,
207x186 cm

Рисунка с молив, есен 2013

„12.10.2013”,
м.б./платно,
280x207 cm
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Рисунка с молив, есен 2013

„24.11.2013”,
м.б./платно,
280x207 cm

Рисунка с молив, есен 2013

„12.10.2013”,
м.б./платно,
280x207 cm
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Рисунка с молив, есен 2013

„07.12.2013”,
м.б./платно,
280x207 cm

Рисунка с молив, есен 2013

„22.11.2013”,
м.б./платно,
280x207 cm
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Авторът пред произведението
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Рисунка с химикалка, есен
2013

„21.12.2013”, м.б./платно, 440x207 cm
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„29.12.2013» м.б./платно, 420x207 cm

.Рисунките са с начало септември 2013, през октомври се появяват първите
картини, последната е от 7 февруари 2014. Заглавията на картините - датите на
тяхното завършване, както и обединяващото като изложба заглавие, реализирано
като светещ неонов надпис, се явяват по-късно в процеса на мислене на работите
в галерийното пространство като проект. Въпреки че картините са изпълнени само
с черен материал (разтворени сажди в ленено масло и терпентин) върху платно,
техниката на полагане на пигмента, нюансите на сивото, надхвърлят разбирането
за графично изображение, а живописта може да бъде също и монохромна,
отговаряща на усещането за безцветно ежедневие.
И пак по това време (2013), с хората, излезли на улицата, което рязко ме отпрати
към отминали периоди 1996-97-ма с падането на Жан Виденов, а и още по-назад,
към началото на прехода, се върнах към една моя изложба, с която съм се надявал
да съм затворил призраците от миналото, но този път през видеото като медия.
Завърших и се появи кратък документално-експериментален 15-минутен филм
«Последният будоар»:
...След още две години, през 2013-а, провокиран от актуалните събития в
България, Венцислав Занков се завръща към “Последният будоар”, смесвайки
документални кадри от собственото си посещение на изложбата с откъси от
медийното й отразяване. Личните спомени се наслагват върху творческите
намерения, миналото се слива с бъдещето в пътуване, превърнало се в
кошмарен лупинг. Единствената останала утопия е Краят.
(Йоана Павлова https://vimeo.com/72586849)
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Кадри от експериментално-документалния филм
„Последният Будоар”, 2013
25
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ЕТАП 2

Да яздиш вълната
Задължително предварително условие е да бъдат елиминирани следните
парализиращи въпроси:
Мога ли? Трябва ли? Кому е нужно? Заслужава ли си? Това ли е „голямата идея”?
Защо да се напъвам, като поради естеството си (обикновено размер, количество
и материал):
a) е разход на енергия, време и средства с неоправдан и неясен краен резултат,
b) работите са непродаваеми за нашия културен контекст,
c) къде ще ги държа и какво да ги правя после.
От равното започна да се надига вълна, усетът и опитът подсказват дали надигащото
се е с мощ, която може да ме понесе; важен е и таймингът, точният момент на
улавяне на вълната, колебанията и съмненията дали това е голямата вълна със
сигурност водят до нейното изпускане.
Ситуация на овладяване и удържане на процеса на създаване, динамично
задържане на отключените импулси и състояния, активност, при която мисълта
е изоставила всякакви генерални въпроси за смисъл, изкуство и битие, а
Азът осъществява деликатен и фин контрол върху случващото се, без да го
рационализира.
„Влизане в серия” – като работите следват една друга, закачайки се една за друга
или разклонявайки се една от друга. Трае до изчерпване на потенциала на вълната
със стигането й до бряг. Продължителността и мощта й зависят от това колко
навътре тръгва и колко е надълбоко дъното. В този продуктивен етап работите,
появявайки се без паузи в линейността на времето и обикновено, поради размера
им, нарастващото количеството и липсата на пространство, не могат да бъдат
видени в работния процес заедно, от което може да има и ползи – няма обръщане
и връщане назад към вече стореното.
„Точка на пречупване” - Началото на края е овладяване на материята и формиране
на водеща идея – моментът, в който вече знам, че съпротивите са сломени и такива
картини МОГА да рисувам безкрайно, вълнението, тръпката, напрежението от
срещата с неизвестното утихва. Вниманието и напрежението се изместват: поява
на мисъл и фантазия как и къде биха изглеждали актуалните работи, завършени и
съвместно, за един общ критичен поглед. На този етап се намесва представата за
Другия – потенциалния Зрител с потенциални Реакции. Работите и действията се
натоварват с очаквания, идващи отвън, откъм социалното поле. Автентичността и
спонтанността е разклатена, но стартира процесът на осмисляне на направеното,
форматиране и обединяване в едно идейно и стилистично пространството. Тук
се появява „Проектът” като рационализиран замисъл или желание за цялостност.
Завършването на този процес е в търсене, откриване и осмисляне на физическото
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пространство, в което отделните произведения да губят своята автономност в
посока на създаване на тоталната творба – експозицията като произведение на
изкуството. Нареждане на работите, мисленето, фантазирането на поле в процеса
на създаване и затваряне в цикъл, при което вътрешната (ми) психична сцена търси
и трябва да намери пространство за въплътяване. Галерията става сцена, където
става видима вътрешната динамика между отделните работи – отношения между
образи, клонящи към драматургия, а композицията е свързана с определена
динамика между съзнавано и несъзнавано.
Галина Декова за „О, щастливи дни”
[…] В действителност В. Занков успява мащабно и сценично убедително
да автобиографира, да залага и влага присъствието си по такъв начин в
творбите си и съвкупността от тях, че отделните работи сами по себе си
губят значение. В този смисъл изложбата може да се разглежда като вгледана
навътре към някакъв комплексен свят на изживявания, чието съобщаване/
разказване е също толкова трудно, колкото да записваш сънищата си...
«Да яздиш вълната” не се получава всеки път, но опитите си заслужават
усилията. Тръгването не е обещание за ползотворна дейност и завършен край поради различни обективни и субективни обстоятелства надигащата се вълна е
пропусната. В разминаванията с вълната остават работи, които се поклащат във
времето и се отдалечават в миналото, наричам ги междинни - единични работи,
без последствия, преходи от едно състояние в друго. Те обикновено отпадат от
селекции, няма зрител за тях, съществуват само за мен, но от време на време се
връщам към тях. Те могат да се окажат „кукичките”, за които що стане дума понататък.

Проектът
Тук се налага едно предварително пояснение. В съвременната ситуация и в
кандидатстването пред различни организации за финансиране на изкуства
проектът предхожда дейностите, включително и творческите. В него всичко
е в бъдеще време (цели, задачи, очаквани резултати и т.н.), затова е проект,
друг е въпросът какви са резултатите от едно такова проектно изкуство, освен
усвояване и отчитане на средства и дейности. В настоящия текст „Проектът” се
явява като съществена част от творческия процес, в който отделните работи губят
част от автономността си в качеството си на елементи, изграждащи по-голяма
творба, обединяваща времето (лично и социално), пространството с отделните
произведения и мисълта за тях – вътрешния индивидуален смисъл и в контекста
или извън него6 на социалното битие.
•
Пространство
[…] При построяването се провокира творчески процес – от хаоса на
изскочилите несъзнавани импулси под финия контрол на Аза се структурира/
6 Такъв е примерът с „Извън времето”, 2011, изложба скулптура, галерия „Възраждане”, Пловдив.
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организира тематично физическото пространството
[…] Случаят Рут Кяр Ведер е анализиран от Мелани Клайн като преодоляване
на депресията чрез преместване на психичната енергия от празното
пространство kъм символно реконструиране образа на майката със
средствата на живописта.
В този клайниански контекст построяването на чисто архитектурно
пространство и възникването на маршрут на обитаване в това
пространство носят в себе си заряд за символно изразяване и уплътняване,
който протагонистът би могъл да извика и да вложи, като реконструира във
външната среда несъзнаваните обекти, образи и процеси от вътрешната
си сцена. […] 7
•
Визуализация
В процеса на проектиране се изясняват представите за взаимовръзката
„произведение – среда”, чрез визуализиране в мащаб и посредством „колаж” и
фотомонтаж се търси желаният материален образ на фантазията. Това допринася
за проясняване на обединяваща идея, от една страна. От друга, се виждат
възможности за развитие и довършване на отделните произведения. Самата
среда може да развие и промени идеята на произведението – да поражда нови
смисли, които да довеждат и до нова визия.
Фотомонтажи по работата върху идеята за „Последните граждани на Кале”, НБУ,
2016

Фотомонтаж/проект/

резултат – фотография от
реализираната изложба

7 Десислава Морозова, Архитектурно построяване на социалния атом и „дегустиране на пространството
му“. Доклад, четен за първи път на 2 февруари 2014 г. пред аудитория на Националния фествал на
психодрамата, Пловдив; http://eprints.nbu.bg/2222/ - последно посетен на 31.08.2016.
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Фотомонтажи по работата върху проекти и изложба „Възможно-невъзможно:
идейни проекти за естетизация на градската среда” , реализирана през 2011 в
Център за култура и дебат „Червената къща”8.

„Дългите сенки на залеза”, проект, 2011

•
Композиция
Проектиране на възможното съвместяване и вътрешно драматургично подреждане
на отделните работи.

Проект „Последните граждани на Кале”, 2016
строителен обект

голяма зала, НБУ,

8 За подробна информация – каталог „Възможно-невъзможно: идейни проекти за естетизация на
градската среда”, 2012, НБУ. ISBN 978-954-535-738-1

30

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част трета ТЕХНОЛОГИЯ - ЕТАПИ

Проект „О, щастливи дни”, 2014, галерия „Райко Алексиев”, София, СБХ

„Гравитация 0”, 2009, проект, зала в „Модерен театър”
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•
Структуриране
Проектиране, касаещо вътрешното структуриране на пространството според
работната идея, тема и налични произведения.

Схема на изложбата „Последните граждани на Кале” - план на
строителен обект, НБУ, 2016

•
Текст - Контекст
Мислите около процеса на завършване, породени от гледането на готовите
работи, както и питания около това какво всъщност съм направил, положени като
текст се структурират и променят, като могат да окажат влияние върху развитието
на материализиращата се образност. Изплува и въпросът за контекста на появата
на работите и мисленото им осмислено полагане в актуалното настояще, част
от което съм, искам или не искам, като пребиваване. Крайният резултат от
писането като концепция ми се иска да не бъде обяснение на творбите, нито пък
произведенията да са илюстрации към текст – стремежът или желанието ми е
било думите да са част от целостта на произведенията. Дали на практика става
така, това е друга тема.
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ЕТАП 3
„Краят”

[…] Аз съм доволен от изложбата, имай предвид, че ти ги виждаш сега тука
накуп, опънати и всичко. Аз не съм ги виждал така на живо. Кова на стената и
рисувам. Почвам следващата. Така, като са заедно, изненадата е голяма 9.

Част от изложбата „О, щастливи дни”

Краят на процеса като изложба. Или изложбата като край. Завършеност, затвореност
- факт е, че трудно или по-скоро никога не се връщам стилистично и тематично
към съдържанието на една осъществена изложба. Не пробвам да продължа да
рисувам или скулптирам по вече заявения и завършен като експозиция начин.
Изложбите стават сами по себе си работи, които като произведения изчерпват
периоди от живота ми като художник. В този момент е необходимо отклонение,
в което трябва да се поясни, че считам, третирам и изграждам изложбата като
произведение на изкуството – тотална творба, последна и крайна творба, final
work, изложбата не предлага и не предполага последващо развитие, след нея няма
нищо. Изградена е от взаимодействието между отделните елементи, отделните
творби, мястото, пространството, времето като социално и физическо и е веднъж –
еднократна; в конкретно пространство, работи и време. Така изложбата изглежда
се превръща в своята неповторяемост в акция - друг жанр от съвременното
9 Част от интервю с Йово Панчев във връзка с изложбата „О, щастливи дни”, 2014. Целият разговор
може да се намери в каталога на изложбата.
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изкуство - разтеглена във времето. Реакциите, споделянията на посетителите в
социалните мрежи - снимки, селфита пред работите, коментари и преживявания,
завършват акцията (виж колекцията от снимки на хора, публикувани в социалните
мрежи в приложения каталог на „О, щастливи дни”). Форматирането на събитието
в публичното пространство става през колективните споделяния в социалните
мрежи и през разминаванията и съвпаденията в медийното му покритие.

Авторът пред част от произведенията на “О щастливи дни”

“Пазачът на живите”, част от произведенията на “О щастливи дни”
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Интерактивност в подходящите условия на „О, щастливи дни”
QR кодове при наличие на съответното приложение към смартфона отвеждат
посетителя на изложбата към действителността отвън, отразена в нетпространството на деня, в който е завършена картината. Гротескно разминаване
на двете реалности - в „О, щастливи дни” изкуството е затворено в себе си като
свят, а в медийната виртуална реалност представената действителност нито има
нужда, нито подозира за същестуването му. Там актуалността е в профанното.
Интерактивният пробив между тях е през мобилните технологии и любопитния
зрител. „Есенцията” на дните, запечатана в медиите и моите вътрешни дни в
картини се срещат директно в зрителя без допирни точки, нямат нищо, което да
подсказва, че става въпрос за едно и също време, освен датата.

Стена от изложбата „О, щастливи дни” с интерактивни QR кодове

Откриването на изложбата е затваряне, затварянето е край, краят е смърт и е
начало на публичното интерпретиране и резониране на създаденото, което вече
е извън мен, а моята роля се сменя с обгрижване на връзките с обществеността
(следва етап 4 – отчужденост).
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Тоталната творба като край

Тоталната или последната творба
Обичайните неща 10
[…]
В. З. То е една „последна работа”.
Й. П. Не, не е така, тука края на пътя го няма.
В. З. Идеята е за последна работа – затваряш един проблем, цикъл, ти си
стигнал някакъв край и това е последната работа. То не е изследване, то е Идея
за Последна работа. Може би трябва да бичим на едно място, да видим какво ще
излезе там. Аз бях спасен от този капан – да продавам. Аз съм си го мислил това.
Представял съм си го. Ето - завършвам Академията, тръгвам. Правя едни неща и
те тръгват да се продават. Ми аз сигурно и до ден днешен щях да правя подобни
неща.
Й. П. Стилът на Венци.
В. З. Представи си, това са такива моменти. Нещата са се продавали и се
продават дълго време след като ми е минало, изложбата, момента, когато ти вече
си някъде другаде и това не ти влияе, че трябва да рисуваш така, защото аз няма
да се върна да рисувам детски играчки сега, щото не ми е, или попарта от 95-а. Не
че не мога да ги направя, но няма, точка. А те сега ги търсят в момента.
Й. П. Е, те сега се сетиха.
[…]
Радослав Механджийски, „Венцислав Занков „Последните граждани на Кале”11
[…] И без никакво съмнение екстатичните човешки фигури с разръфаната
си ярко оцветена пластмасова плът обитават пространството в състояние
на тотално единство. Студенината на грубия строеж се е превърнала
в съзвучна епидерма, където емоционалният катарзис на тези зловещокрасиви образи може свободно да се разгърне и да упои атмосферата на все
още „примитивните”, неокултурени простори във вътрешността на плавно
издигащото се здание. […]
Всички скулптури са създадени от сходен архетип „телесна материя”
(експресивно разработена пластмаса), а всяка отделна фигура сякаш
олицетворява екстремно състояние на духа, напомнящо за някакво дълбоко,
саморазрушително безпокойство; някаква непоносима, изпепеляваща драма,
проникнала като вирус в психо-материалния обект пред очите ни. И този
синтез между произведенията на изкуството и наподобяващото бетонен
лабиринт пространство ни отвежда в напълно паралелен свят, „скрит” в
утробата на една динамична образователна институция.
В цялостната атмосфера на изложбата има нещо магнетично, което те
подтиква да прекараш известно време в пространството, просто съзерцавайки
– изживяването притежава особена структурна чистота, вероятно породена
10
11
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от голотата на „обезличеното” здание, позволяващо на художествените
послания пълноценно да „присвоят” неутралността на строителния обект. За
момент ти се приисква тази изложба да остане там за неопределен период, за
да може човек, от време на време, да се връща към нея – подобно на католическа
изповедалня, където обаче пасторът е собственото ни отражение, разкрито
от общуването ни с тези завладяващи произведения.
Проф. Петер Цанев при откриване на изложбата „О, щастливи дни”:
[…] Тази изложба е фокусирана върху проблема за тялото на художника и дава
един много интересен ракурс според мен. Тук ще си послужа с едно разделение,
което прави големият специалист по европейски модернизъм проф. Дейвид
Робъртс, който твърди, че в изкуството на европейския модернизъм имаме
две основни тенденции, едното е фестивалната форма на изкуство, а
другото е влечението, или по-скоро центробежната енергия на тоталната
творба на изкуството. Интересното в тези две посоки ако погледнем е,
че фестивалното изкуство, което е близко до авангарда и неоавангарда,
фактически се опитва да слее изкуството с живота, да актуализира фигурата
на художника в изкуството в ритуала на живеенето, докато тоталната
творба на изкуството е нещо, което винаги го отличава от това. Защото
нейните претенции са различни, имам предвид за всяко направление и всеки
автор, но и нещо друго - много трудно можем да признаем кое стои отзад,
стремежа зад това изкуство, а това е една центробежност, която иска да
върне по-скоро изкуството в ритуалното, и то не толкова в живеенето, а
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по-скоро с ритуалите около смъртта. Тази изложба задава този патос – на
очакваното, на ужаса и ако видим нейната хронология, т.е. нейното време,
което протича в тези неща като отделни моменти, ще видим, че макар
и една творба, тя е доста дълга и продължителна в своето очакване да се
случи днес тук. За мен интересното обаче в тази изложба по отношение на
Венцислав Занков, което аз разбрах днес, е, че той извършва едно движение,
което може би не си дава много ясно сметка именно за тази изложба – той
отива от тялото във фигурата и... той се усмихва много безгрижно..., но
това е много интересно преминаване, защото във фигурата всъщност няма
тяло, във фигурата се съдържат живите и мъртвите тела и фигурата е един
много страшен момент в изкуството, за мен тази изложба е посветена на
фигурата с цялото нейно опустошаване на тялото... и тук има елементи на...
всъщност в тази посока могат да бъдат търсени големи сугестивни послания,
защото връщането към фигурата способства за връщане на много други неща
в ритуала на възприятието, в ритуалите на възприятието в контекста на
тоталната творба.
Румена Калчева, „Щастливите дни на Венцислав Занков”, Бюлетин на СБХ, бр. 3,
2014
[…] „О, щастливи дни” носи целостта на една завършена идея, разказ за
света след смъртта, такъв, какъвто авторът си го представя. Интересен
момент в него е как скулптурата и живописта се припокриват в своята
мащабност, защото Занков прави живопис със същия замах, с който и
скулптура... и обратното.
Средата не е просто място, където подреждаме обекти, а в единство с
работите участва в търсене на тотално въздействие. Алтернативни на галериите
пространства предоставят на въображението повече възможности за усвояването
и овладяването им в намиране на тотално общо присъствие, отговарящо найплътно на идеята и намеренията и усещанията на автора, отговарящи адекватно на
вътрешните му психични пространства. Търсенето и намирането на такива места
узрява заедно с работите, като понякога могат да минат години преди откриването
им, друг път трябва да се хване моментът, в който възможността се появява12 . С
галериите обикновено се планира с година напред – поне такъв е местният ми
личен опит.

12
Такъв е случаят с организирането на изложбата „Последните граждани на Кале” в
постранствата на действащ строителен обект в Нов български университет през 2016 г.
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„Гравитация 0”, 2009, зала в „Модерен театър”
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За мен галерията не е просто място, където да се закачат или сложат поредните
работи, колкото се съберат. Произведенията от един момент нататък се мислят
спрямо пространството с всичките му характеристики и материи. Обикновено
взимам планове и размери, но и ходя поне два-три пъти предварително, през
определен период от време, за да усетя физически средата, както и визуално да си
опресня представите за нея с фантазии за моето присъствие като изложба.

„Последният будоар”, 2011, галерия „Райко Алексиев”
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„Последните граждани на Кале”, строителен обект, НБУ, 2016
място – материя – време
•

място
огромно бетонно съоръжение, без ясна функция, вкопано отчасти в земята;
течение през зеещи отвори развява черни найлони; вода се стича по
стъпалата и тавана; мрачни коридори, оголени стени, дупки от липсващи
врати и прозорци, локви – огледала, в които се отразяват и посетител, и
произведение;

•

материя
кал; бетон; желязо - в контрапункт на ярко оцветени, продукт на органичната
химия човешки фигури - фигури без кожа;

•

време
неонови светлини като част от нощта на града;
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ЕТАП 4

Отстраненост (отчужденост)
„Връщам обратно в реалността това, което социалната действителност ми е
причинила – това, което виждате, не е мое - то е ваше.” 13

[…] През изкуството болката не става по-поносима, тя се преживява
драматично, но човек със средствата на изкуството намира начин да я
превъплъти, да я символизира и сподели, т.е. да я изведе от себе си навън и да
я направи „видима“ за себе си и за други.14
В края на процеса обикновено правя още една крачка и тя е встрани. Опитвам
се да видя стореното в отстраненост от него и текстовете, които пиша за изложбите
като анонс и анализ, са винаги от измислено трето лице, което ми помага да видя
и разбера свършеното и смисъла под друг ъгъл и дистанция. Да мога да поставя
автора (Венцислав Занков) и представеното от него в контекста на случващото се
в социалното поле и в полето на изкуството. Питам се какво го е провокирало,
какво означава, какви са и къде са нишките към реалността, общ поглед отгоре
в контекста на разбирането и усещанията за събитията в настоящото социалнополитическото пространство, регионално и глобално. Това е опит за заемане на
позиция, през която да се изследвам през роля, външна на моята като художник.
Друг начин за вземане на такава странична гледна точка е през окото на
камерата. Дисплеят и електронният движещ се образ опосредстват контакта ми
с това, което съм направил, като го екранират. Вече съм в ролята на фотограф,
оператор или режисьор, чиято задача е да се занимава с дигитални изображения
в създаване на медиен продукт, където е водещо внушението от екрана, а не
верен документен архив на случилото се.15
Азът като съвкупност от роли? Ако ролята е видима и осезаема форма на Аза,
която Азът приема в конкретна ситуация по отношение на конкретен друг, то
позициите, които заемам като различни роли, са и част от групов процес, в който
съм въвлечен доброволно или неволно.

13
Спомен, че със сигурност съм казвал това или на откриване, или в някое интервю пред
радио или телевизия.
14
Десислава Морозова, Доклад; eprints.nbu.bg/2222/1/nbu%20biblio2.docx
15
Авторски експериментален късометражен филми за „Последният будоар” – „The Last Boudoir” (2013) 1080 р, [00:15:21] и авторски документален филм за “О, щастливи дни” (2017) – 1080р,
[00:25:19].
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Public Republic Artist of the Week16 — Венцислав Занков, 2 юли, 2012, от София
Папазова
[…]
- Как усещате определения като: “красивият хулиган на българското
изкуство”, “художник и шаман, артист и проповедник”, “разбивач на културни
и социални табута”? Това ли е Венцислав Занков?
- Възможни роли - вкаран съм в тези клишета, но и аз съм ги поел. Има си и
последствия, роли, които опростяват и схематизират присъствието (ми) и
задават отсъствия. […]

ЕТАП 5

... и отначало
[…] Не, аз си мисля за щастливите дни. Аз мога да ти кажа за какво ставаше
дума, то ставаше дума за… къде е Бекет не мога ти кажа, имам един спомен от
Татяна Лолова: бавно и полека се затрупваше с боклуци. И потъваше. Говореше
колко е хубаво. Това е някаква асоциация, която няма голяма връзка с изложбата
– Бекет. Може би има връзка с тази празнота, която е след безсмислието. Нали
като няма смисъл, правиш нещо и след това идва една пустота – празно. […] И там
или се депресираш..., а ако можеш да се движиш, ти си свободен, абсолютната
свобода е там. Свободен от това дали ти ще ми харесаш работата, дали някой друг
ще я възприеме... и как трябва да се прави и как не. И почваш да работиш с това
безсмислие и гадното в тази история е, че работейки в това безсмислие, ти почваш
да правиш смисъл, което е тъпо. Номерът е да можеш да продължиш да правиш
безсмислия, а това не става. Връщаш се пак там, откъдето си избягал. […] 17

16
17
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http://www.public-republic.com/magazine/2012/07/92521.php
Част от интервю с Йово Панчев във връзка с изложбата „О, Щастливи дни”.
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ЛАБОРАТОРИЯ

Инструменти, Механизми, Състояния и Процеси

Детайл от бяла дъска, лекция пред студенти НБУ

Идея - процес – резултат
Смътни, оплетени мисли, желания, чувства, състояния провокират мърдане.
Появява се действие, следва процес по напипване на някаква образност, който
води до материална видимост (скица, рисунка...), в резултат на която идеята,
желанието, състоянието започва да се променя; променя се и процесът с променени
намерения в търсене на нова адекватна материализация, резултатът също е нов,
изменен, друг, което пък влияе на идеята, мисълта. Цикълът се затваря и повтаря,
докато се постигне резултат, оптимален за процесите, през които е преминал,
и адекватен на идеите, възникнали в процеса. В такава кръговост причинноследствените връзки се нарушават, следствието става причина. Действието
поражда идеи, резултатът стартира процеси. Цикълът може да се пръсне или да
се разрои - да се пръкнат нови, други идеи, състояния, чувства; да се отключат
нови практики и действия, повличащи мисълта към други цели. Като написах това,
си дадох сметка, че всъщност е много интересно да си артист. В процеса формата
достига своята граничност като идея, идеята като граница определя формата, а
всяка форма се стреми към своята граница.

57

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част трета ТЕХНОЛОГИЯ - ЛАБОРАТОРИЯ

Инструменти
На харддиска имам две специални папки - „Лаборатория” и „Разни”. Там
се трупат хрумвания, картинки, незавършени колажи, фотомонтажи, събрани
образи от нета, текстове, трупа се съдържание, резултат от спонтанен избор,
предпочитания на едни неща пред други.
В състояния, при които не знам какво да правя и накъде да продължа, използвам
кукичките. Какво са кукичките и как се борави с тях.
Кукичките
- предишни работи скици, рисунки, снимки - в търсене на копче за рестарт
в минали „аз” състояния, запазени в тези производства;
- работи от категорията „междинни или преходни” – в които могат
евентуално да се открият невидени преди нови пътеки и идеи;
- от други медии - видео, компютърно обработени образи, колажи,
снимки – могат да повлекат със смяна на медията към интересни
разкрития. Най-експлоатираното е прехвърлянето от фото и видео или
от компютърно обработен или генериран образ в живопис. Обратното е
възможно, но значително по-трудно. От живописен образ – да се развие
динамично в движещо се изображение, видео. От текст, литература във
филм – какъвто е случаят с моята интерпретация на стихотворението
на Жак Превер „Утринна закуска” като късометражно кино. Друго
прескачане в медията е от скулптура към живопис и обратно. Или от
собствена изложба към късометражен експеримент като видеофилм
(„Последният будоар”). Във всички случаи не става въпрос за реплика
на една творба в друга медия, а за развитието и промяната на идея,
форма и съдържание, произлезли от спецификата на медията.
Примери от работния процес и интерпертирането на идеята „Екстазът на св.
Тереза” в рисунка, пластика и живопис

рисунки за “Екстазът на св.
Тереза” молив, 2006
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ескизи за “Екстазът на св.
Тереза” шамот, 10х15х8 см
,2006

“Екстазът на св. Тереза” м.б/
платно, 265х212 см , 2007
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св. Тереза” см.техника/
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за “Гравитация 0” м.б/
платно, 265х210 см , 2007
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ескизи за “Екстазът на св. Тереза” шамот, 10х15х8 см ,2006

за “Гравитация 0” м.б/платно,
200х200см , 2007

“Екстазът на св. Тереза” м.б/
платно, 265х212 см , 2007

изкуство от изкуството – освен свързаността си с живота, изкуството е
закачено към нишките на предишно изкуство. В определени състояния и
ситуации погледът и вниманието ми са привлечени от творби на различни
автори, отговарящи или визуализиращи моите моментни вълнения, които
нескрито ми влияят. Но се
съмнявам, че това, което
съм направил под такива
въздействия, е реплика на
„Викът” на Едвард Мунк или
трибют към озъбения портрет
на Франсис Бейкън „Папа”
(Study After Velazquez’s Portrait
Of Pope Innocent X), който от
своя страна е интерпретация на
портрета, направен от Веласкес
на папа Инокентий Х през 1650г.

-

Франсис Бейкън /1953/

Диего Веласкес /1650/
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Експонат от изложбата „Последният будоар”,
2011

Двете озъбени глави – детайл от „Говори!”,
изложбата „Последният будоар”, 2011
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Венцислав Занков „Последните граждани на
Кале”, 2016

- Грешката като подход за излизане от собствените конвенции,
самоопределящи се като стил. Грешката създава проблем в
разпознаваемостта на автора и пречка за разработване на името на
художника като „бранд” в социалното поле. Страхът от загуба на идентичност
води до повторяемост, представяща се за стил, страхът от грешки издълбава
коловозите на предвидимото изкуство.

Грешка има, когато има и вярно, правилно - невежеството и неможенето
не произвеждат грешки, защото те няма на какво да стъпят, за да сбъркат.
Трябва да мога, за да мога да греша правилно. Трябва да знам, за да мога да
греша правилно. Трябва да знам, за да знам да греша правилно, трябва да
мога, за да знам да греша правилно. И това е едновременно.
Навремето ходех две години поред лятото да работя при Галин Малакчиев
мои работи. Бях в началото на следването ми и се влияех и от него като
характер, и от модернизма. Опитвах се да правя пластики от желязо с
електрожен в ръка. Той мълчи, гледа, нищо не казва. Един ден все пак става
дума за моите напъни. Той ми казва – Ходи учи в академията, изучи първо
анатомията и човешкото тяло и после... ги забрави, АКО МОЖЕШ!
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Част от моженето е да можеш да забравиш, а ако е трудно, грешките
помагат, като предлагат изходи и посоки. Грешките ми помагат да заобиколя
наученото, да се отклоня от рутината. Началото на „Нова призрачна живопис”
бяха едни „сбъркани” рисунки.
Грешките са кукичките, които могат да ме издърпат от наученото, от навика
и рутината. Грешките са възможности.

Началото на „Нова призрачна живопис” бяха едни „сбъркани” рисунки, 2008
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Състояния и Процеси
Акт и антракт

Антрактът като пауза, пропадане, празнота изключване в пространството
между актовете.
Капитал LIGHT18 - “Откраднати очи. Четирима смели и интересни събеседници
по една нелека тема. Венцислав Занков, 48 години, скулптор, гражданин, София “
Как се чувстваш, когато си в депресия?
Безсилен, безсмислен, сив, отчаян, душата е в менгемето на
невзрачността на човешкото съществуване пред мащаба на
непонятност на света, космоса, трансцендентното. Но има и някакво
мрачно садистично удоволствие да се чувстваш като черна дупка, която
поглъща всяка светлина.
Как излизаш от това състояние?
С някакви малки прости движения от ежедневието, които въпреки
простотата си костват нечовешки усилия.
Кое е най-лошото на депресията?
Най-доброто на депресията - в нея изгаря много от суетата на живота
и излизането от нея е свързано и с пренареждане (някакво или поредно)
на ценностите и стойностите, и приоритетите, и смислите в твоето
мижаво живеене.
Споделяш ли за нея и с кого?
Казвам, без много да обяснявам, то тогава няма какво да се обяснява безсмислието обхваща и думите, и това, което стои зад тях.
Как реагират най-близките ти приятели?
С въпроса “пак ли” или “щоо бее, ама кво е станало” - иди обяснявай, че
точно защото нищо не е станало - оттам се започва.
От какво имаш нужда, когато си в депресия?
Време, моето време, без да съм притискан от хора, дейности, работа,
ангажименти, нужди, имам потребност да разполагам с цялото мое
време, без чувство за вина и угризения да си се отдам изцяло на себе си и
собственото си безсмислие.

18

http://www.capital.bg/light/lica/2011/01/29/1031426_otkradnati_ochi/
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Места на без-действие
Предполагам, че всеки си има места на бездействие, за мен това е един стол.
„Шезлонгът”, където мисли и фантазии се оплитат, образи пътеки почват да се
преплитат – в мрежата на паяка жертвата е парализирана.
В търсене на подкрепа и обяснения за тези „антракти” попадам на удобни за
мен тълкувания на подобни състояния.
При траура светът е този, който е станал беден и пуст, при меланхолията
това е самият Аз, ни е казал Фройд .19
[…]В своята меланхолия човекът е отчужден от познатия смисъл на
думите, нещата, връзките. […]
[…] Празнотата на меланхолния е неназовима. Словото е редуцирано до
празен говор, незначещ и неозначващ нищо(то). […]20
[…] Важното е да се разбере, че меланхолията е процес, който е нормален
и означава събиране на вътрешните ресурси и подготовка за нова дейност.
Най-често можем дори и да не подозираме какво е това новото, което идва, но
организмът ни се подготвя. Тази подготовка е дори химическа. […]
[…] Като разбираме, че меланхолията е нормален процес, като ни става
ясен смисълът й, се научаваме ефективно да я използваме. Защото тя е
просто подготовка, преобразуване на вътрешните ни ресурси за бъдещите ни
преживявания и дейности. Тя е подготовка за нова креативна дейност. 21
Дали има колективна меланхолия, в която се случва същото и къде са местата
на колективната меланхолия?
Продължавам да твърдя че сме изложени на колективното несъзнавано, че
сме и колективното несъзнавано – и вътрешните лични драми може да не са само
вътрешни и единствено лични.
Не бях рисувал от 2008 година. Оттогава не съм рисувал и сега започнах
пак покрай протестите срещу правителството и това безсилие и безсмислие,
което ни обхваща. Има спад на енергията, едно погребване на тази воля
за истина и човек остава в някаква пустош след безсмислието. И някак си
тогава реших, тъй и тъй няма смисъл, дай да си правя това, което ми се иска.
В това безсмислие е свободата да правиш това, което си искаш. Коварното
19
Freud, S., Trauer und Melancholie. Berlin: S. Fischer, 1992.
20
http://www.info-psy.com/depresija.html
21
Божидар Цендов, Меланхолията и какви невероятни неща можем да направим с нея
http://www.bojidartzendov.com
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е, че правейки, започваш да придаваш смисъл на нещата. Но и в това са
може би щастливите дни. Когато правиш нещо и когато си в свободата. В
безсмислието може би и има някакво щастие, когато правиш нещо. Въпросът
е да не затънеш в някаква депресия. Най- трудното в това пространство е да
действаш. Неслучайно в надписа „О, щастливи дни” е подчертан „act” – тоест
действие.22
Ключът към разбирането но този светещ неонов надпис е, че работи, когато е
настъпил мрак.

22
орден.

Сайт„Въпреки”, 03.05.2014, интервю Венцислав Занков: Трябва да заслужа това, че давам
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Дните в символи или символите на дните в „О, щастливи дни”
„Тревожните ситуации създават необходимост от символна активност“ – пише
М. Клайн.
„О, щастливи дни” са дните след разкритото безсмислие на битието и изправяне
лице в лице срещу откритата пустота. Силата на протеста и примирението заедно
в изоставената човешка съдба предизвикват пряка среща с неописуемото,
въплътено в скулптурната композиция „Пазачът на живите”. Отвъд отчаянието
и безсмислието в разкритата празнота няма нищо, в което да може да се търси
някакъв друг смисъл – няма дори пространство, поле – там, ако има акт, действие,
то е в пълна свобода и може би намирането на енергия да се действа в такава
пълна свобода за мен е щастие. И така, всички живеем в щастливи дни, без да
подозираме, стига да имаме сили да я понесем, без да се парализираме и потънем
в блатото на депресията или това на ежедневието. Остава да блуждаем щастливи
в свободата на зейналата пустота. Заглавията на картините в изложбата са датите
на тяхното създаване - между октомври 2013 и януари 2014 - щастливите дни на
тяхното завършване. И завръщане към празнотата, породила ги.
[…] Художествената измислица разбулва истинската същност на нашето
преживяване на действителността. Там няма факти, но е пълно с чувства
и събития в такъв ясен ритъм, че събуждат лесно емпатията и правят
възможна споделимостта на всяко преживяване […]
[…] Мелани Клайн за първи път разглежда креативността като справяне
с дълбоката ранна тревожност, свързвайки възникването на творчески
импулс и потребност с импулса за възстановяване на обекта, подложен в
несъзнаваното на деконструктивиране. Тя доказва - символизацията е не
само източник на всички фантазии и сублимациии, но стои и в основата на
субектните отношения с външния свят и реалност. […] 23
Разсъждавайки върху „О, щастливи дни” и „Последните граждани на Кале” и
символната активност, за която теорията говори, си давам сметка, че върви при
мен с физическо действие (телесно). Изкуството като действие на изпразване, на
освобождаване на вътрешното, психично поле в изпълване на външни (материални
или физически) пространства, като „въплъщаване” преминава и през моето тяло.
Въплъщаването минава през моята плът.

23
Десислава Морозова. Доклад, четен за първи път на 2 февруари 2014 г. пред аудитория на
Националния фествал на психодрамата, Пловдив.
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Властта на материята 24
В среща с властта на материята изследвам психичните си и физически възможности
и умения за въплътяване на нематериални същности.

Пред белия лист

Ръката, тъгата и рисуването
Има периоди, в които просто си налагам всеки ден да седна поне за час два
пред белия лист. Няма цел, няма предварителна задача или идея. Чисто действие.
Няма грандиозни идеи. Празното парализира – с потенциала за пълнота, който
съдържа в себе си, без указания за посоки, но с неограничен брой възможности.
Изборът е неизбежно самоограничаване, което носи тъга по невъзможното.
Доверяването на неспокойството, идващо от несъзнаваното - в слепия процес на
неговото спонтанно (из)следване като (в) начално и чисто действие – жеста на
ръката, се появяват образи. Образите се формират в процеса на материализация.
Те не илюстрират нещо, те са Нещото.
Всяко дълго пътуване започва с една-единствена стъпка25. С първата стъпка е
направен избор за посока и възможностите рязко намаляват в този избор,

Формат, Форма, Тяло

В срещата през формАта, тялото и телесното и материала тече изследване на
гранични лични състояния, изпитания, предизвикващи възможностите ми.
Й. П. Разкажи за работния процес, за самото правене, ти започна за това.
Гимнастика? Със скеле ли работиш?
В. З. Със стълба, голяма. С нормална четка. Голям чанч и много терпентин,
търкаш, мажеш. Скулптурата пак на стълба. Да, ама малка – само за главата
не стигах.26
Преминаване през собственото телесно - първоначално през пърформанса
- впоследствие в интензивно участие на тялото (ми) в среща с формАта и
фигуративността на рисуваното, надскачащи драстично личния мащаб, определен
от параметрите на моята физика. Овладяването на собственото (ми) тяло минава
през овладяване на вътрешното пространство на фигуративното антропоморфно
изображение и външното пространство на полагането му... Психиката трябва да
се пребори с размера и материала на изобразяваното. В процеса на създаването
на серията „О, щастливи дни” изследването на границите „мога ли?” е психофизическо.
24
https://bg.wikipedia.org/
Материята като вещество — онова, от което са направени телата
Материя (философия) - обективната реалност, съществуваща извън човешките възприятия
Материя (физика) - освен веществото, включва и полетата.
25
Лао Цзъ (570-490 пр.н.е.).
26
Видео от работния процес https://vimeo.com/91141606
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Негативът на формата и кучето от композицията „Пазачът на живите” (2014)
Сега като пиша това, си давам сметка, че негативно излъчване е налагало
работа в негатив. Когато го правех, се водех от любопитството дали ще съумея да
„видя” в негатива бъдещия позитив. Технологията е проста – работи се с глина,
като вместо да се трупа материал, се отнема, дълбае, моделира с изпразване,
скулптира се празното. Това празно е негативът на формата, в него се налива гипс.
Глината фактически е калъп, който, като се махне, се открива позитивната страна
на формата. По този начин са направени краката, главата и гръдният кош на кучето,
които впоследствие се свързват по стандартен начин във фигура.
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Материалът
В мисленето на материала като материя, която ми се съпротивлява и
противопоставя, тя остава чужда. Присвояването й става, когато се приобщи към
мен като мое продължение, средство и среда на моите вълнения. Спирам да
виждам материала, а работя появяващото се изпод ръцете. Металът престава да
бъде метал, боите - някакви консистенции с цвят, платното от текстилна тъкан става
сцена на моите действия. Хартията – бяло поле. Монтажната полиуретанова пяна
(за „Последните граждани на Кале”) се превръща в органична плът, продължение
на моята.
За саждите като материал за рисуване в О, щастливи дни” бях написал:
„Изгарянето, ентропия, произвела сажди, са материалът, който използва
художникът за създаване на човешките фигури - живопис в черно. [...] Думите
са изхабени, словото подвежда в произвеждане на взаимозаменяеми смисли.
Концептите се роят, паралелни версии за реалноста, под които тя изчезва или
остава другаде. Това “другаде” е в търсене на своята образност извън посоките
на войнстващия оптимизъм или песимизъм, екоактивизъм и други колективни
идентификации [...].
Материалът съдържа в себе си и време. Различните материали изискват
различни усилия и време в работата с тях.
Материалът и задръжките – трябва да се ползват по възможност (става въпрос
за пари и цени) винаги качествени материали, независимо от самооценката
за значимостта или нищожността на намеренията. Да се чака „голямата идея”,
за да се употребят скъпите и качествени материали, е нелепо: първо – никога
няма гаранция, че случващото се в момента не е път към голямата идея, второ
– работенето с евтини и некачествени материали изглежда несериозно в смисъл
на по-освободено, отпускащо, свободно боравене, което може да довежда
до непредполагаемо интересни резултати, които, за съжаление, се оказват
некачествени като материален носител – това е едно, второ, изправен в сериозност
пред скъпия материал с идеята за шедьовър – неминуемо задръжките са налице.
Съпротивите на материала като цена и качество трябва да са преодолени
психологически. Физически е ясно, че става въпрос за финансови възможности,
които в различни периоди от живота са доста вариращи и никога - достатъчни.

Медията
Настроенията ми като реакция на живота търсят и най-адекватната медия,
прилягаща към тях - имам периоди, когато видеоартът е бил водеш, в други акцията и пърформансът, има и такива, когато скулптурата дава най-добрата
възможност за въплъщаване на моите вълнения.
Търсене на подходящата медия за изразяване на определени идеи - чувства,
породени от социалната реалност. Живописта при мен се очертава по-скоро
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като средство за изказ, а не толкова като крайна цел на търсения като пластичен
резултат в живописното платно само по себе си. Може би по тази причина съм
включен легитимно27 в траекторията на концептуалната живопис... И винаги мога
да се обърна отново към нея или към която и да е друга медия, стига достатъчно
ясно и адекватно да отразява намеренията ми.
[…] Периодът на 90-те години е белязан от противоречивост. От една
страна са българските „пластици”, отнасящи се с респект към предходните
поколения и развили собствените си търсения до полуабстрактни, наситени
с материалност картини и стремеж да се улови една невидима духовност.
От друга - млади художници, които предпочитат концептуалния подход
към изкуството, откриват различни средства за изразяване и започват да
гледат на живописта като на едно от тях. Това са Венцислав Занков, Георги
Тушев, Красимир Терзиев, Расим и други. Много често те заимстват образи от
списания, вестници, видео, телевизия, кино или дори въплъщават в живопис
кадри от собствените си видеа. Този маниер на директна апроприация е далеч
от философията на предишното десетилетие, уповаваща се на изконност,
оригиналност и добавяне на личен принос в необятната „съкровищница на
изкуството”. Пренебрегването на тези ценности очертава драматичното
разминаване в подходите и набелязва разделение, което съществува и днес.[…]
Мария Василева, „Живопис извън йерархиите - постановяване на нормалността”,
2015 28
Нарисуваното в „О, щастливи дни” в своята монохромност и експресивно
присъствие на форма предизвиква усещане за наличие на скулптурност.
В „Последните граждани на Кале” формата се разпада, а цветът придобива
активност, става съществен за възприемането на скултурите в идеята, в която
са разположени. И ако цветовите комбинации започват да модифицират
възприемането на формите като композиция, вече присъства и живописта, макар
и в попарт вариант.

Пространството (експозиционното) като медия е продължение, екстензия,

екс-позиция на моите вътрешни пространства, ако не стане такова, остава просто
стая с 4 стени и таван, където единствено можеш да закачиш някоя и друга картина
за украса, цветно петно, мислене и подход в траекторията на дизайн за домакини.
Опустошените оголени пространства на някои от реализираните изложби явно
съответстват на някаква моя вътрешна пространствена опустошеност и празнота,
които се опитвам да запълня и овладея, да структурирам в образи.
27
В изложбата “Съвременна българска живопис: пластично/концептуално” влизат 56 творби
на 34 изявени наши художници, създадени в периода 2000-2005 г. Подготвена е от Съюза на българските
художници с куратор проф. Чавдар Попов. Организатори от българска страна са Министерствата на
културата и на външните работи на Република България и СБХ. Европейско турне 2006-2007.
28
http://www.academia.edu/17607868/33_Young_Bulgarian_Painters_2015
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„Последните граждани на Кале”, видеодокумент на пространството преди
осъществяване на изложбата https://youtu.be/Qlq970vvop8

Строителен обект - 3-ти корпус НБУ , мястото, очакващо, фигурите на „Последните
граждани на Кале”, 2016

„Гравитация 0”, 2009,
„Модерен театър”.
Процесът на чистене
и подреждане на
картините
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Дигитален проект за лявата стена на залата, „Гравитация 0”, 2009, „Модерен
театър”.

Пространството и неговите съпротиви – колкото е по сурово, толкова е посилно, първично силно. Сурова енергия.
Други съпротиви на пространството - когато е натоварено с предварителни
смисли и незаобиколим контекст, в който съществува, като например
„Възраждане” и „възрожденски стил” като състояния извън времето на актуалното
настояще. Помещения, стаи, с консервиран музеифициран, мумифициран
„възрожденски въздух”. Галерия „Възраждане”, къща в старата част на Пловдив,
която с безвремието си по някакъв начин резонира с моето собствено усещане, че
съм извън времето с това, което правя. „Извън времето”, самостоятелна изложба
– скулптура, галерия „Възраждане”, 2012, Пловдив
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“Извън времето” - изложбата по случай юбилея Ви. Тази метафора
символизира ли Вашето битие? Извън времето ли живеете, или съществувате
в настоящия момент? 29
“Извън времето” беше една изложба на неподходяща скулптура, обяснена
така:
“Алегоричната, метафорична, реалистична, фигуративна скулптура, съдържаща
в себе си намерението за монументалност и траене, радикално противоречи на
модното, бързото лесното произвеждане на пластично или концептуално изкуство.
Процесът на реализация на повечето от изложените скулптури отхвърля
рационализираната ефективност на бързата стилизация, продукт на темповете на
живеене.
Правенето им отнема бавно и странно години, като окончателният резултат се
различава от първоначалното намерение; идеята изкристализира в процеса и в
неговия край. В създаването на такава скулптура трябва да се забави и забрави
течащото време, а за възприемането й времето е без значение, защото тя е извън
него.”
Галерията, възрожденска къща в старата част на Пловдив; усещането за място
и време там няма нищо общо с времето на съвременността. Възрожденска
музеифицирана застиналост от едно друго време в комбинация със скулптура,
подчертано и изрично направена извън модата, дава ясното усещане и послание за
мястото на съвременния художник.
Смятам самата изложба, осмислена в тоталната си цялост, за съвременно и
актуално произведение, посочващо отношението ни и мястото ни в съвременността
- застинали и извън
времето. В този
смисъл изложбата е
много съвременна.

Детайл от
„Извън времето”
- самостоятелна
изложба –
скулптура,
галерия
„Възраждане”,
2012, Пловдив
29
http://www.public-republic.com/magazine/2012/07/92521.php
Artist of the Week — Венцислав Занков, Public Republic, 2 юли 2012, София Папазова.
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„Пътят, който ни остава в очакване зад нас” самостоятелна изложба рисунки и
малка пластика, галерия „Арт 36”, 2010, София
В смисъла и значението, което придавам на рисуването, тази изложба може
би интуитивно е материализирана в едно малко пространство, вкопано в земята,
сутерен и външни стълби, слизащи надолу, или обратно казано - наполовина
подземно с излаз към повърхността. Сега разбирам – като метафора за рисунка –
затворено пространство, съдържащо подземното и надземното в едно, съзнавано
и несъзнавано в едно.
Друг ракурс към пространството като част от творбата:
Съвременна, модерна галерия като интериор, в която картините ми буквално
покриваха стените - бялото на стената е и бялото на картината. Търсеното
въздействие да са като стенни, скални рисунки, а не експозиция на цветни петна
в рамки, покрива напълно намеренията на самостоятелната изложба живопис
„Нова призрачна живопис: всички вече сме сенки” (2011), галерия „Ракурси”,
София
http://zankov.info/exhibitions/2011_rakursi/index.htm
„Последният будоар” (2011) и „О, щастливи дни” (2014), осъществени в една
галерия, за мен са успешен пример за различно овладяване и възприемане на
целостта на пространството и положеното в него като две различни изложби в
своята тотална завършеност и затвореност.
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Властта30 и автобиографичното
„Когато Кант пита през 1784 „Що е Просвещение?”, той пита какво се случва в
момента, какво става с нас, какъв е светът, периодът, в който живеем. Или казано
по друг начин: Кои сме ние? Кои сме ние като просветители, като свидетели на
века на Просвещението? Да го сравним с картезианския въпрос – „Кой съм аз?”
„Аз” като единичен, но универсален и неисторически субект. Така „Кой съм аз” на
Декарт може да е всеки, без значение.
Но въпросът, който Кант задава, е различен: Кои сме ние именно и точно в този
миг от историята? Този въпрос едновременно анализира нас и нашата историческа
ситуация, питане, което М. Фуко поставя в лекцията31 си върху статията на Кант
«Oтговор на въпроса Was ist Aufklаrung?”, публикувана през декември 1784 в Berlinische Monatschrift 32.
Субективното усещане на пребиваване на Аза в:
• екзисенциалното настояще – аз и светът
• социалното настояще - аз в света - аз, вместен в НИЕ, ВИЕ, ТЕ. Или
изключен от тях.
Отсъстващо присъствие, присъствие или присъствие чрез изключване и темите,
които преминават през него като артистичен резонанс на социално-политическата,
културната и икономическата обстановка.
„Последният будоар. 1991 – двадесет години по-късно”, част от интервю пред
bgnes със Стефан Джамбазов, 2011
[...] Да де, промени се, но в ква посока? Кое точно се е променило? Ако се
ситуирам днес и сега, как по-различно виждам себе си и моето бъдеще?
Не е по-различно от това, което беше 91-ва, даже тогава беше с няква
надежда... сега как се ситуирам спрямо моето бъдеще? Какво да очакваме,
... тогава очаквахме нещо хубаво да се случи – демокрация, разни такива
работи. Сега кво очакваме... нищо. Очакваме да оцелеем някак си. Това е
краят реално. Краят е ... просто времето е спряло. Няма утопии, няма
перспективи ... няма нещо, в което да се вярва, да се стремиш към това...
или да мислиш, че може да бъде по-различно. Ценностите кви са?... да
имаш повече пари ли, кво? Не знам. [...]
През различни медии - скулптура, живопис, видео, фотография, работя с
телесното –плътното и безплътното, в търсене и интерпретиране на оголеността
на единичния човешки живот в осъзнаване и произнасяне на усета за празнотата
на битието, отворена с поместването на индивида в иманентното – социалното и
материалното, в отсъствие на трансцендентното в мислим баланс. Голото тяло като
30
Властта като полева форма на материята; силово поле със силови линии.
31
M. Foucault, “Was ist Aufklaerung?”, откъс от лекция, изнесена в Колеж дьо Франс на
05.01.1983. Magazine Litteraire, № 207, mai 1984, p. 35-39.
32
Berlinische Monatschrift, декември 1784, vol. IV, p. 481-491.
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естетически идеал и категория в социалното поле става съблечено, а изоставено
в политическото, става оголено. Оголен живот на HOMO SACER33. Опитвам се да
достигна изобразителни и образни внушения, дошли от усещанията за този оголен
живот, и в споделянето им като художествена практика тази оголеност да стане
търпима.
Крепостите са непотребни
(„Последните граждани на Кале”, самостоятелна изложба, скулптура)
26.05 – 05.06.2016, НБУ
С проекта „Последните граждани на Кале” интерпретирам и развивам идеята
на популярната скулптурна композиция на Огюст Роден „Гражданите на Кале”
(1889), като изтеглям смисъла й към непосредственото настояще - предаването на
Ключа на Крепостта става метафора за съвременната ситуация в Европа.
„Последните граждани на Кале” е опит за художествена рефлексия върху
случващото се днес в неговата амбивалентност - приемане/отхвърляне на
реалността - военни конфликти, бежанци, атентати... Гражданинът на света се
оказва предаден от собствения си цивилизационен статут, превзет отвътре, през
собствените си ценности, изградени без да осигуряват каквато и да е защита в
убеждението, че светът не може да бъде друг, освен един.
Съвременният гражданин се оказва в пряка среща с оголения живот на
човешкото съществуване, независимо от коя страна на крепостната стена е.
Крепостите са непотребни, освен като туристическа атракция, битките са за
духа. А духът на крепостта отдавна е всмукан в консуматизма, комерсиализма, в
свръхпроизводство на синтетика на желания и фантазми.
Фигурите, телата, включени като скулптура в „Последните граждани на Кале”, са
отчуждени, разделени, оголени, проядени и самотни в страданието и отчаянието
си, в безсилието пред непонятното - представата за Един свят е взривена.
Дезинтеграция.
Естетиката на тези „пластмасови хора” е извлечена от самия материал –
полиуретан и полиестер в ярки рекламни цветове (оранжево, розово, виолетово,
червено). Използваните автомобилни бои са в контраст и дисонанс със състоянията
и деформираната разкъсана плът на фигурите, които покриват – оголени,
екстатични фигури. Органиката на човешкото тяло е изведена през използвания
нестандартен материал, продукт на органичната химия. Основните фигурни
композиции са в естествен размер (life-size).
Мястото: сградата на III корпус, НБУ, в процес на изграждане (арх. Зарко Узунов)
33
Дж. Агамбен, Homo sacer: суверенната власт и оголеният живот. София: Критика и
хуманизъм, 2004, с. 240. (ISBN 9545871040) – СВЕЩЕНИЯТ ЧОВЕК не може да бъде принесен в жертва, но
може да бъде убит от всеки. Оголеният живот според Агамбен е онтология на политическото.
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- оголени стени, суров бетон, зеещи прозоречни отвори, пусто пространство,
пространство в себе си. Възприемането му е двузначно - между изоставено и
предстоящо, нито излязло от употреба, нито влязло в употреба. В това времево и
смислово пропадане попадат и «Последните граждани на Кале».
Има и още по-актуално от актуалното настояще, което е тук, в сърцевината
– след Ние, Вие, Аз, Сега… след вече отминалото и преди още незапочналото.
Енергията е изсмукана в не-ставане, не-свършване, не-преход. Витае безсилие и
разпад. Протестът, обезсилен политически, става екзистенциален. Свити в себе си,
преставаме да бъдем граждани. Цари апатия и оцеляване, спасение поединично,
изсмукани от безсмисленото рециклиране на смисли в едно изхабено политическо
пространство. Времето е извън нас и ние сме извън времето.
Гражданите на Кале не предават ключа на града на английските войски през
1347 г; днес Последните от тях са из/оставени сами на себе си, последни пред
невъзможността за изход...

«О, щастливи дни»
Животът в претрупаността на ежедневието, запълнено време с детайлите на
злободневното, губи очертания в безкрайността на зациклянето в едно-и–същото,
опустява в загубата на някакъв голям смисъл. Безсилието и безсмислието са
изтласкани от дните в необходимостта да се живее. Конкретността на мърданията,
наложени от инстинкта за оцеляване, сведен до неговата първичност и простота,
профанира всякакви опити за издигане на духа над натискащата материалност.
Перспективи, цели и идеи са сведени в липсващ хоризонт до физиологията
на биологичното. Пустотата настъпва, с нея и свободата, няма ангажименти,
настъпват щастливи дни.
Силата на протеста и примирението заедно в изоставената човешка съдба
присъстват, за да предизвикат пряка среща с неописуемото, въплътено в
скулптурната композиция «Пазачът на живите».
Човешката екзистенция трябва да бъде опазена и задържана в поляната на
социалното, за да остане човешка. Извън нея, в сенките, нечовешкото е насреща,
срещата с нечовешкото е опазена със страховете от неизвестното, страхът пази.
Казват, ангелите – също. Ангелското е нечовешко. Ангели-пазители ни заграждат
в стадото, където се разпознаваме и разпознаваеми като хора в организиране на
живота и в непознаваемостта на неговия смисъл, отвъд неговото организиране,
запазване и продължение. Нечовешкият смисъл не е смисъл, и дори да го има – не
ни принадлежи. Остава да блуждаем щастливи в свободата на зейналата пустота,
празна от смисъл [...] Трескавото произвеждане и консумиране на думи, смисли,
вещи, политики за еднократна употреба произвежда боклук. Човекът става боклук.
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Властта предопределя полето, в което индивидуалните движения изглеждат
като свободни. Полето е силово. Страхът пази. Пази и онзи срах от празнотата на
безсмислието - пълним я с вяра или каузи, припознати като свои, а консумацията
става страст по пълненето. Затрупваме се с вещи, теглото ни – наднормено.
Ако има нечовешки или непознаваеми за човека и извън него сили, те го
охраняват в кошарите през кошмарите.

Ваня Славова, “Без невинност: последното предизвикателство на авангардиста
Занков”, в. “Континент”, 1995
Експозицията на Венцислав Занков в столичната галерия “Микс”, този
път негова живописна проява, сама по себе си е събитие. Авторът на
пърформанси, инсталации и хепънинги сега се представя с маслени платна. От
триметровите картини ни гледат лица - символи от филми, модни списания,
афиши, реклами - всичко, което всекидневно се врязва в съзнанието ни.
Платната са визуална агресия към зрителя, а това е и авторовото намерение
- да шокира, да скандализира, да търси съпричастие. “Темите дойдоха, когато
загубих смисъла на правене на нещата” - казва той. В галерията е влязъл
светът на лъжливите обещания, на чуждата реалност и на още по-чуждата
култура, която следваме, забравили кои сме. Непосредствената и бруталната
форма на някои от платната обаче е само първият пласт на възприятие... Зад
агресивността се усеща болката, художественият жест оставя драскотина
в съзнанието, провокира търсенето на смисъла. В свят на взривени ценностни
системи, духовен вакуум и липса на перспектива изложбата на Венцислав
Занков е един крясък срещу криворазбраната модност, срещу безразличието
към самите нас.
Изходът според художника е да погледнем истината за себе си - тук и сега.
Свободата и земният рай не са в “Каста дива” и в парфюмите на Версаче,
комерсиализацията на живота все още не е погълнала всички ни.

“Вкус на рай”
/мила Родино, ти си земен
рай/маслени
бои/платно
180х260 см, 1993, част от
самостоятелната
изложба
живопис “Без невинност”
1995, галерия Микс, София
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Механизми
- Кой път да поема от тук? - попита Алиса.
- Зависи къде искаш да стигнеш - отговори Усмихващият се
котарак.
- Няма значение - отвърна Алиса.
- Тогава няма значение и кой път ще поемеш - усмихна се
загадъчно Котаракът.
- ...стига да стигна някъде - допълни Алиса.
- О, това със сигурност ще се случи - каза Котаракът, - стига да
вървиш достатъчно дълго.
Луис Карол (Чарлз Латуидж Доджсън), 1832-1898, „Алиса в страната
на чудесата”
Стойне Гергов, който ни преподаваше по философия в Академията веднъж
каза: „Ако имате някакъв импулс, подтик (нещо ви мъчи) – не отлагайте, започнете
веднага, независимо че може да е в най-неподходящия момент (обикновено е
така). Причини да отложите винаги ще има: че е 12 през нощта; че има по-важни
задачи; че няма подходящи условия. И т.н. Просто станете и започнете...”

Без цел

Ако не знаеш накъде си тръгнал, ще стигнеш някъде другаде34, а там, където
си стигнал, може пък и да е по-истинско35.
Драскането и рисуването са в антракта, в отсъствието на генерални и гениални
идеи. Оставена, ръката води. По природа са безсмислени и това ги осмисля като
действие. Разковничето е в погледа, който може да разпознае зачатъка и волята,
която да го последва в действие. Няма „голяма идея”, идеите се отглеждат в
тишина.
И понеже вече се подпрях на Лао Дзъ и „Пътят...”, следва заглавие и текст към
една моя изложба от 2010 г.
«Пътят, който ни остава е в очакване зад нас” 36
Или непредубедено показване на рисунки и скулптурни ескизи от последните
няколко години, които в голямата си част са се оказвали началото и основата, върху
която са се развивали намеренията за монументалност и цвят, стигнали своята
завършеност в живописни платна. В рисунката се открива път към поява на форма
на чистото желание и енергия далече от намерението за репрезентативност на
случващото се на листа.
34
Съжалявам, че трябва да използвам далекоизточни мисли-клишета, но в културата на
слоганите е неизбежно подходящо.
35
Допълнението е мое.
36
Реплика на В.П. във Фейсбук по текст от „Нова Генерация”, който в оригинал е „Пътят, който
ни остава е в очакване пред нас”.
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Събирам всичко надраскано, въпреки съмнението, че не е това, което съм
искал да направя, в търсене на просека извън рутинните ми и вече проверени
възможности за изказ, знаейки, че от дистанцията на някакво преминало време
ще открия за себе си в тези изпомачкани и мръсни листа неподозирани и
изненадващи прояснения за поле на действие. И въпреки че рисунката в чистия
си смисъл е може би най-интимното занимание на художника, рискувам да я
изложа на показ, с което автентичността на жеста, страстта и съмненията, които тя
запечатва и съхранява, могат да бъдат унищожени от погледа на зрителя, попаднал
в репрезентативното поле, каквото е изложбеното пространство.
Резултатът: самостоятелна изложба, рисунка и скулптура, галерия „Арт 36”

Изоставяне и връщане
Касае работата върху едно произведение. Случва се да не се получава. Сетивата
и ресурсът са изтощени, не остава нищо друго, освен да се остави и привидно
забрави. След време, което може и да е година или много повече, да има връщане
и развитие - работата да е узряла за своя край. Сюжет, който при мен обикновено
се появява при правенето на скулптура, защото процесът е по-дълъг, минава през
различни етапи и материали: глина, калъпи, гипс, работа в гипс, калъп, восък,
бронз... и някъде по пътя може да се скъса нишката на ентусиазма или окото да
спре да вижда.
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Напред-назад
Совалки във времето като лична археология – ровене в стари периоди и работи
с поглед от дистанция. Отриване и пренасяне в актуалната работа на детайли и
настроения от отминали времена. Най-вероятно вътрешните състояния, произвели
неща, отплували в миналото, да намират допирни точки с тези от конкретното
сегашно настояще и това сходство да предопределя харесването и фокусът върху
едни вместо други археологически находки от моето минало.

Смяна на коловозите
Прехвърляне на процеса от една медия в друга и обратно, паралелна работа
в различни медии, кръстосване и прехвърляне на „находките”, произлезли от
спецификата на дадена медия в друга.
[...] Й. П. Аз не можах да разбера защо си вкарал вътре тия скулптури, а не
остави само рисунките? Много автобиографично става с тях. Те са по-готини
от будоара, по изчистени. Тази фигура, супергероят, да речем, автопортрет...
тела или фигури в схватки…
В. З. Не знам какви битки, но то винаги има нещо лично. Всеки художник си
прави автопортрети постоянно, дори да се опитва да избяга то това. Няма
начин. В един момент почнаха паралелно да вървят нещата, защото аз много
бързо ги на рисувах, а него много бавно, той се влачи две години и все не
става, не става, и почнах да ги рисувам тези, и то мощно, поглеждам го, а той
- никакъв, хилав. Айде почвам него да работя, рисувам следващата картина.
Пък той не става. Като ги махам картините, той ми изглежда добре, като ги
нарисувам – ми изглежда пак никакъв, и айде пак него го работя.37[...]

Мрежата на паяка
В свободно асоцииране в оплетени мисли-образи изплуват невидени и
неочаквани връзки между нещата. Паяжината става видима, а аз, паякът, уловил в
нея несъбираеми, неочаквано свързани обекти заедно.
Всичко може да бъде уловено - впечатления от съвременно и не толкова
съвременно световно изкуство, чужди и свои мисли, витрина с изложени детски
играчки38, изоставени сгради от соцвремето или просто руини39 , кадри от филми,
модни списания40, снимки на театрално представление или танцов спектакъл,
37
Става дума за паралелната работа върху скулпурната композиция „Пазачът на живите” и
картините от изложбата „О, щастливи дни”, 2014
38
„Уреди за игра”, самостоятелна изложба живопис, 2002, галерия „Ирида”. http://zankov.info/
paintings/toys/index.htm
39
„Бялата страна на мрака”, самостоятелна изложба скулптура, 2002, галерия „Осем” - Варна.
http://zankov.info/sculptures/white_side/index.html
40
„Без невинност”, самостоятелна изложба живопис, 1995, галерия „Микс” – София.
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думи и мисли от разговор, книга, икона, ренесансов стенопис, готика, идеи от
съвременната физика, новините от телевизията, всичко. А аз в центъра виждам
нишките между тях, моите нишки.

Ситото
В концептуализираното, обиграно с думи състояние на съвременното изкуство,
вече ми е останал само един-единствен критерий за оценка - ако това, което
наблюдавам, ма много искам аз да съм го направил – значи е добро за мен.
Обясненията в думи, класификации, квалификации като - хубаво, интересно,
актуално, социално, красиво, дискурсивно, ангажирано, комуникативно, идейно,
концептуално, контекстуално... може да съдържат доза интерпретативна
вярност, но извън обяснителния код, ако няма друго, ако няма вътък, кънти на
кухо.

„Последните граждани на Кале”, ONE Gallery,
Artium /Артиум/, Сердика офиси, 2016
http://zankov.info/paintings/without_inn/index.html
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Наръчник на артиста
Ако се фокусираш върху крайния резултат,
губиш процеса, който те води към него.

14 ЛЕСНИ СТЪПКИ КЪМ ТОТАЛНИЯ УСПЕХ

Не съществуват отговори, само решения.
Станислав Лем, „Соларис“

1. Празнота, свобода, депресия и шезлонг за тях.
2. Безцелно действие като драскане (върху хартия), мачкане (на глина)
при това спонтанно. Носене по течението, а кукичките са пуснати... уловът
винаги се разминава с очакваното и желаното.
3. Занималня - среща и игра с нови материали, материи или техники.
4. Изправяне – изследване на собствените възможности. „Мога ли” в
съпротивите на материалното.
5. Контрол над материята и образа, изясняване на визуалното и формиране
на идея. „Какво всъщност правя”?
6. Натрупване на критична маса образи и верижна реакция - тяхното
взаимодействие довеждащо до създаване нови, следващи образи.
7. Развиване на образността (действие).
8. Оформяне на идея или грозд от идеи, следващи взаимодействието на
образите (рефлексия върху ставащото).
9. Замисъл за обединяващо пространство (галерия, експозиционна площ)
(фантазии, представи).
10. Среда - работа върху пространството и представата за извеждане в него
на вътрешна динамика между работите наяве. Проект на пространството и
подредбата на работите.
11. Извеждане на водеща идея и заглавие на изложбата, съвместно с
изясняване на концепцията за заглавия на отделните произведения.
12. Назоваване на полето на поместване на формирания цикъл от работи
- писане на текст към изложбата и опит за рефлексия на произведеното поместване като личен опит и преживяване в пряка или косвена връзка с
пребиваване в актуалното социално настояще.
13 . Експозиция и затваряне на процеса – в един и единен образ, процесът
става образ, а отделните произведения губят самостойността си в своята
взаимосвързаност и крайност като количество. Темата е изведена и
затворена за продължения. Стига се до ситуация на Final work (последното
произведение) край, без продължение...
14. Споделяне – реакции, обратна връзка през очите на другите.
Изречението е завършено и казано. Изречението е завършено, като е казано,
в казването си намира края си, дори да е недоизказано, а краят му отваря
начало на съставяне на ново изречение.
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АЗ СЪМ ДОТУК

Автопортрет, 145x125cm , м.б./платно, 1994
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Нещата добиват смисъл, когато свършват: защото именно тогава
историята започва. Не вашата история, нито моята, както казва Едгар.
Каквото и да се случи: нашата.
По Жан-Люк Годар41

„ПАЗАЧЪТ НА ЖИВИТЕ” Кучето, човекът, крилото, зъбите
Кучето

Преди доста време някой ми беше разказал за Кучешката дупка край Карлуково
с легендата за това зловещо място. Според нея още през турско, пък може и порано да е било, някой изхвърлил в дупката бременна кучка. Тя оцеляла след
падането и дори родила потомството си. Така се сложило началото на странен
вид, защото четириногите се чифтосвали помежду си, без да зачитат кръвната
връзка. Били и полуслепи, тъй като светлина едва прониквала долу. Имали обаче
условия за живот - вода течала от подземен извор и се вливала в Искър, от селото,
пък после и от текезесето, непрестанно хвърляли измрели овце, кози, крави. Найстарите хора в Карлуково редят, че в дупката имало кучета, откакто се помнели.
Покрай това се опитах да нарисувам (2003) някакво куче мутант - бяло, сляпо и
без пигментация И това беше.

41
Нямам спомен къде първоначално съм срещнал тези думи, но за последно съм ги ползвал
за проекта ми „АГРЕСИЯ, АВТО-АГРЕСИЯ, НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ” от 2002.
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След „Последният будоар” (2011) се чудех какво да започна. Сигурно съм бил
в някаква дупка, за да се сетя за кучешката дупка и фантазиите ми за живота
вътре. Загледах се отново в тази картина и реших, че ще пробвам да направя това
животно в скулптура, но като го правя обаче на части и в негатив.
Не стана така, както си го представях кучето, нещо му липсваше. Човекът.
Реших, че му трябва човек (господар), който да го държи. Направих от шамот

малко човече със зейнала уста и без очи, което ми се стори, че ще стане за кучето,
ако го направя голям. Така пък се сетих за Голем42.

И въпреки усилията работата не вървеше и не стоеше добре, нещо липсваше
като акцент, завършек. И стоеше прегърбен... Значи на гърба трябва да има нещо.
Какво. Крило. Ама какво? Направих си фотомонтаж на човека с кучето и почнах да
рисувам крила с glow ефект.
42
Голем е същество, направено от нежива материя и одухотворено от човека, съгласно
юдейския фолклор. Вдъхването на живот у Голема става чрез изписването на магически думи върху
хартия и поставянето ѝ в устата му.
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По този визуален монтаж и по реалните размери на фигурата сметнах мащаба и
с него реалните размери на крилото, нарисувах го и го изрязах от велпапе, за да го
сложа реално върху фигурата за доуточняване на размер и форма. Впоследствие
се намери и конструктивно решение крилото да е от неон и да свети
Зъбите - вече бях правил озъбени глави
с отливки от ченета, но чужди. Имах обаче
проблеми с моите зъби и по тази причина
вече разполагах със собствена отливка на
чене – така моите зъби влезнаха в работа и в
устата на Голем.
И така се стигна до „Пазачът на живите”,
201443

„Пазачът на живите”,
400x180x400cm, гипс, желязо, неон,
2014, част от самостоятелната
изложба „О, щастливи дни”,
галерия „Райко Алексиев”, СБХ

43
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«ПОСЛЕДНИЯТ БУДОАР: 1991 – двадесет години по късно»
(самостотятелна изложба, галерия „Райко Алексиев”, 2011, СБХ)44

клетките, кръвта, серафимите и Пушкин

В някакво лутане и търсене се закачих на едни голямоформатни рисунки от
1989, като реших да пробвам да ги изграждам на отделни части като скулптура в
реален размер.

«Възнесение», смесена техника, 200х140 см, 1989
44

http://zankov.info/exhibitions/2011_the_last_boudoir/index.html
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«Полагане в гроба», смесена техника, 140х200 см, 1989

«Сваляне от кръста 2», смесена техника, 220х14 0 см, 1989
90
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Започнах от тази:

«Сваляне от кръста 1», смесена техника, 220х140 см, 1989
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Дясна ръка, тялото, главата и двата крака се правеха поотделно. Това, което
ставаше като пластика, не отговаряше обаче на въздействието и присъствието на
рисунката. Запазих калъпите. Почнах да си правя някакви други малки неща от
глина.
Междувременно се пробвах да направя на една скулптура на телешка глава
от 1997 продължение с гръден кош. Самата скулптура от своя страна пък явно е
реминисценция от акцията ми LIMES AGONAE през 1991 – в софийската кланица.

Животинската глава, висяща в
самостоятелната изложба «Страст,
Страх», 2004, галерия «Кръг +»

Снимка от акцията LIMES AGONAE в
софийската кланица, 1991

Времето си течеше, а яснота за това какво се получава – никаква.
От някакви икони и ренесансови картини се загледах в летящите главички с
крилца. Реших да пробвам на нестаналата човешка глава от опита с рисунката
«Сваляне от кръста», като й променя позицията от отметната назад - да я наклоня
напред и да й сложа крила, а в устата – зъби – реална зъбна протеза, чене, което
дойде от една моя инсталация, «Стая», пак от 90-а.
Венцислав Занков - “Стая” (истинска пружина от легло върху постлани
вестници “Работническо дело”, детско кошче с ембрион в него, маса, на която
са наредени няколко чаши с вода, в които преди лягане оставяме в покой живота
си - изкуствено чене, око и фалос...
Мариана Кацарова, “Опит за кряскане в рамките на вечния ни бит”, в.
“Свободен народ”, 19 юли 1990
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Главата с крилата стана. От
калъпите изкарах парчета крила,
а направих и нова и с две усти
глава, защото вече готовата не ми
харесваше кой знае колко.

клетките

След «Гравитация 0», 2009, реших да пробвам някои от картините да ги
прехвърля в скулптура. Направих от глина малко проектче на една от тях. И тъй
като нарисуваните образи бяха летящи, трябваше да намеря решение, фигурката
от глина да е във въздуха. Така се появи нещо като клетка, което от своя страна
отвори пътека за интерпретации на окачени висящи тела.
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Светлината
Като експеримент една скулптура - «Откровение на Йов» (2009), имаше
инсталирана в нея тръбичка за газ, така че от устата на фигурата да излиза пламък.
Остана така - без огън, но желанието ми от устата да излиза светлина, дъх, остана.
Тук не знам как точно нещата се свързаха в идеята, реализирана като «Говори!»

В ателието - монтаж на композицията «Говори!»
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1991 – лятото – за един оп пърформансите45 в «Бирената фабрика» бях направил
летяща, висяща фигура на разпятие.
Тя беше показана само там и никъде другаде по-късно през годините. Исках
да я върна към живот, но от такава дистанция на времето главата й изобщо не

1991 “Бирена фабрика”

2011 галерия “Райко Алексиев”
260х60х60 см

ми хареса. Реших да я заменя с нова. Впоследствие отпаднаха ръцете, останаха
торсът, бедрата с актуализираната глава. Така възкръсна като нова работа през
2011 в изложбата «Последният будоар».
Объркани може би са описанията на процесите и мотивите за създаването на
работите за «Последният будоар», особено като се има предвид, че обикновено
текат паралелно и в продължение на няколко години, докато се стигне до по-ясна
и окончателна идея.
Резултатът - Всичко трябва да се проясни и сглоби в изложба.

45
„Бог ли съм“, в рамките на едноседмичен хепънинг „Сътворението,“ организиран от
сдружение „Изкуство в действие”, 1991, „Бирена фабрика”, София.
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Ангелът с двете усти (с работното заглавие «Бялата лястовица»)

В ателието

В галерия “Райко Алексиев” 300х200х200 см

проект «Говори!», 2010,
шамот, 12х10х5см
«Говори!», 2011, 380х200х400см,
Изложба “Последният будоар”
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«Говори!», 2011, 380х200х400см,
Изложба “Последният будоар”

Забравих по пътя на обясненията какво стана с калъпите от краката и едната
ръка, правени по рисунката от 89-а. – От тях изкарах три варианта, добавих глава
и тялото, неуспешно правено за телешката глава, и ги провесих на вериги.
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И тъй като се оказах в совалка между миналото отпреди 20 години и настоящето,
извадих оттам без промени три бели чаршафа с кръв от акцията и изложбата
«Границите на агонията» (1991) и като част от експозицията включих черно-бял
ням видеоархив от процеса на тяхното правене в кланицата в «Орландовци».

Стопкадър от филма «LIMES AGONIAE»
(Границата на агонията), включен без
звук в изложбата.

«Последният будоар: 1991 - двадесет години покъсно» се оказва опит да преработя
миналото си и да го интегрирам в настоящето, което изобщо не съм предполагал,
че правя в процеса на работа. От друга страна, в началото на Прехода, разпада
и агонията като среда за живот, провокирали моите действия тогава, през 2011
разпарчетосаното и висящото стана отново актуално за мен. И не може да става
дума за каквато и да е ретроспективност.
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Пушкин.

Показах снимка на работен етап на «Говори!» на Морис Фадел. Той възкликна,
че това е като по стихотворението «Пророк» на Пушкин, с което то стана част от
изложбата като текст в залата.

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

101

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

102

Част пета ИСТОРИИ

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част пета ИСТОРИИ

«ПОСЛЕДНИТЕ ГРАЖДАНИ НА КАЛЕ»

самостоятелна изложба скулптура
строителен обект - сградата на III корпус, НБУ, 2016
http://zankov.info/exhibitions/2016_kale_nbu/index.html

ЕЛ ГРЕКО, ВАСИЛИЙ, ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОВ
Началото беше преди две години, когато се върнах към една моя скулптура от
бронз „Откровение на Йов”, за да направя варианти, защото нямах какво да правя.
Започнах с малки скици в глина. Съседът ми по ателие Боби си изкарва прехраната
с правене и поставяне на дограма.
Даде ми монтажна полиуретанова
пяна. Реших да пробвам и да
я използвам като материал за
скулптура. Експериментът започна
с новия вариант на Йов. Пак в
района, в който работя, продават
полиестерна смола, която нанесох
няколко пъти върху пяната с
надеждата, че няма да й повлияе.
После дойде и цветът - спрей за
автомобили.

Следващата
беше пак
по малка
скулптурна
скица от глина.
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Оттам насетне работата потръгна и направо импровизирах с пяната без
предварителни скици и нагласи, както и без идея за какво са тези фигури – в
рамките на две години броят им нарасна до 21. 18 от тях образуваха изложбата
„Последните граждани на Кале”. Името дойде от само себе си в информационна
среда от натрапливи новини за бежанци, разтърсваща информация за извършени
атентати. Последният от които, на летището в Брюксел през 2016, беше
експлозията, която събра моите готови склуптури в една идея за безнадеждни
последни граждани. Вече ги бях направил, трябваше само да го осъзная.
Връзката с „Гражданите на Кале” на Роден е смислова, но не и естетическа.
Във времето, в което ги правех, в часовете по рисуване в университета позираше
Васил - обръщам се към него с Василий, може би защото е израснал в Молдова.
Та Василий има физическите възможности да може да позира в мъчителни и
болезнени положения, а като конструкция и телосложение ми напомня на някои от
фигурите на Ел Греко. Сухожилия и опънати мускули, кльощави – тук са допирните
точки между мен, Ел Греко и Василий, както в психичните състояния - изразени и
внушени.

Детайл от картина на Ел Греко
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Детайл от картина на Ел Греко

Васил Петров, позиращ в ателието по рисуване в НБУ
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моя версия по Ел Греко, м.б./платно,
280х200см , 2015

Работа от изложбата, повлияна от Ел Греко, 2016, НБУ
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ВИЗУАЛНА СРЕДА

ДЪЖД, ВОДА, КАЛ, БЕТОН И КОРИДОРИ
строителен обект, НБУ, 2016
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В момента, в който се очерта фантазията ми, която събра фигурите като
„Последните граждани на Кале”, се появи нуждата от място, което да осмисли
и затвори идеята като проект. Последваха безуспешни опити през познати за
намиране на подходящо място, докато в един случаен неформален разговор
с проф. Богданов и доц. Гарнизов не стана дума за състоянието и бъдещето на
строящия се трети корпус на НБУ, след който Васил Гарнизов настойчиво започна
да ме тика да направя нещо там. След доста дърпане от моя страна все пак отидох
да разгледам сградата отвътре. Бях изумен от мащаба на вътрешните пространства
и архитектура, които се разкриха. Ходих още два-три пъти, снимах, представях си
кое как би могло да стане, направих дигитални фотомонтажи с част от скулптурите.
Визуализациите с работите и идеята се възприе от ръководството на университета,
но времевият прозорец, в който можеше да се осъществи изложбата и срокът
до него бяха абсурдно кратки. Окончателното ми решение беше повлияно от
мисълта, че е рядък шанс да разполагам с такова място и такива пространства,
както и от разговорите с арх. Узунов, проектирал сградата, и В. Гарнизов, за което
съм им багодарен, както и на университетската администрация за организиране и
изпълнение на моите изисквания и желания. Бяха спрени сторителните дейности,
беше почистено и обезопасено, електротехници прокарваха кабели където
кажех. И се почувствах за първи път като истински съвременен художник, който
единствено трябва да има визията за крайния резултат... И да подчиня и включа
калта, водата, бетона и коридорите в идеята и нейната реализация.

109

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

110

Част пета ИСТОРИИ

В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО

Част пета ИСТОРИИ

ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИТЕ46

Ровя из интернет и колекционирам снимки на хора, посетили изложбата.
Искам да я видя през техните очи, колекционирам техните погледи като реакция
на видяното. Обратната връзка, която завършва действието. Може и да няма
публика - суверенно изкуство само за себе си, осъзнат жест в нищото, но за такова
действие е нужна сила, сила на духа, надхвърлила настойчивата потребност от
огледало. Ако изкуството се дефинира през и пред очите на зрителя, ако той е
един и единствен и е самият автор, е ли е това и тогава изкуство? Мисля, че да,
стига авторът да престане да е такъв.

46
това става възможно с развитето на онлайн технологиите и масовото използване на
социалните мрежи в общуването. В излезлите от печат албуми за изложбите “О, щастливи дни” и
“Последните граждани на Кале” са включени събрани снимки от посетители на изложбите, споделени в
мрежата. Към този текст, прилагам малка част от тях като илюстрация към написаното.
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Vladimir Hristov Vladimirov
14 юли в 17:59
Цял живот съм по галерии и последните десет години имах възможността, бидейки
в Мадрид да видя най-добрите живописци , скулптори и най-видните представители
на съвременно изкуството. Естествено връщайки се в България всичко ми се стори
сиво-черно. Но днес разгледах “Последните граждани на Кале” на Венци Занков и мога
да кажа, че ме развълнува и докосна директно в душата. Страхотна пластика и
движение на едни цветни фигури, решени в голямо пространство. Венци е майстор на
скулптурата с един много стилен и изразителен почерк излъчващ сила и убедителност.
Автор на световно ниво и един истински артист. Браво, доволни сме.
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ВЛИЯНИЯ

Ървин Ялом47
Евдард Мунк48
Микеланджело49
Франсис Бейкън50
Ел Греко51
Любомир Далчев52
Анди Уорхол53
Златко Теохаров54

47
Ървин Дейвид Ялом (на английски: Irvin David Yalom, р. 13 юни 1931 г., Вашингтон) е
американски психиатър, теоретик и практик, преподавател и автор на романи.
48
Едвард Мунк (на норвежки: Edvard Munch) е норвежки художник експресионист.
49
Микеланджело ди Лудовико Буонароти Симони, известен още само като Микеланджело, е
италиански ренесансов скулптор, художник, поет и архитект, представител на Флорентинската школа.
50
Френсис Бейкън (на английски: Francis Bacon) е английски художник, известен с често
гротескните си, деформирани, кошмарни фигури и сюжети и с ярките цветове в палитрата си.
51
Доменикос Теотокопулос, по-известен като Ел Греко (Гърка) е испански художник от гръцки
произход, роден през 1541 г. на о. Крит, по това време част от Венецианската република.
52
Любомир Христов Далчев, 1902 -2002, български художник и скулптор. https://bg.wikipedia.
org/wiki/Любомир_ Далчев
53
Анди Уорхол (на английски: Andy Warhol) е американски художник, водещ представител на
течението попарт.
54
Златко Теохаров e психотерапевт – психодрама терапевт и психоаналитик от Института
по групова психоанализа в Бон, Германия. Преподавател е във Висшето училище за приложни науки
(Дармщат, Германия) и в Нов български университет.
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Какъв е погледът Ви към постигнатото от Вас досега в живота и изкуството?55
За 50-ата си годишнина направих кратко автобиографично филмче. В процеса
на монтаж разбрах и си дадох сметка колко много неща съм направил и през
какви периоди съм минал. Опасността от носталгични настроения е в реалната
възможност миналото да превземе настоящето, което е парализиращо.

55
Public-Republic - Artist of the Week — Венцислав Занков Интервю на София Папазова с
твореца Венцислав Занков по повод 50-годишния му юбилей
http://www.public-republic.com/magazine/2012/07/92521.php
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настъпва дълга нощ
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