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Изложбата „Пред мен“

Румена Калчева

е визуална симбиоза на две теми: две кризи,
преплетени в човешкото поведение – екологичната
и
социалната,
породена
от
пандемичните
обстоятелства, които прерастват в екзистенциална
криза и питане за човешкото.

СБХ бюлетин брой
03 /20 20
изложби, критика

Тази метафора на психични пространства и визии за
самотата и изолацията в една природа в своя край
при дадени обстоятелства може спокойно да има
заглавие „Последната разходка“.
Дърветата, представени в голямоформатна живопис,
не са гора, а по-скоро единични същности, оголени
корони, напрегнато впити в мрачно небе. Мъртва
природа или притихнал живот: Nature morte / Still
Life. Неоново технологично градско дърво свети в
кървавочервено и напомня на кръвоносни съдове.
Микрото става макро и засилва тревожността.
Запечатани в чугун стърчат смалени впечатления
от разходка, дълга разходка в неподходящ сезон?
Корони-пипала? Или това са чугунени бонсай за
дома в забранено време? Желязо и органика си
взаимодействат или противоречат? Ръждясали
дървета.
Самотна
постапокалиптична
антропоморфна
фигура
стои
загледана
нагоре.
Човешкото
присъствие е сведено до своя минимум. Това отваря
въпроси, отговори няма. Екзистенциалната екология
за природата на човека – какво става с човека,
какво остава от човека, какво оставя човекът, къде е
оставен човекът – превръща изложбата в метафора
за срутено битие.
Заглавието „Пред мен“ остава отворено: стои (вече!)
пред мен или предстои? Зададени едновременно.

Not a Forest but a Neon Technological Urban Tree (On
the Exhibition In Front of Me, 2020)
Ventsislav Zankov
DOI: https://doi.org/10.33919/sledva.20.41.12 Keywords:
exhibition; trees; crisis; ecological; pandemic
Abstract
The author’s exhibition In Front of Me is a visual symbiosis
of two themes: two crises intertwined in the human behavior – the ecological one and the social one borne by
the pandemic situation that turns into a deeper existential crisis and questioning of the human. The trees represented in large-scale paintings are not a forest but rather
some singular entities, bare-stripped crowns strenuously
cut into a gloomy sky.

Като „последна разходка” определя ху-дожникът Венцислав
Занков изложбата „Пред мен”, подредена в столичната
галерия „Райко Алексиев” през месец юни. И наистина при
сегашните обстоятелства, когато на дневен ред са самотата и
изолацията дори сред природата, изложбата може спокойно
да бъде наречена и така.
Експозицията събира 12 голямоформатни платна и
пластики от чугун, които въздействат цялостно в изложбеното
пространство, превръщайки го в единно произведение на
изкуството. Тя повдига редица философски въпроси, които
днешната пандемична ситуация извади на бял свят. Чрез
големите формати и скулптурите си художникът се опитва
не толкова да потърси техния отговор за себе си, а да
накара зрителя да преживее произведението и така сам да
достигне до тях. Чрез дървото като обект на изобразяване, но
също и като символ, Занков изгражда една нова реалност
в пространството на галерията. Изложбата може да се
възприеме като своеобразен декор на застинало действие:
една човешка фигура се разхожда сред монументите на
дървета - картините и техните знаци - чугунените пластики. Тя
е отправила взор напред и търси това, което е „пред нея”.
Така режисирана, експозицията повдига две основни теми
- първата е социална и засяга екзистенциалната самота и
мястото на човека в обществото в състояние на изолация, а
другата - екологична.
Занков се вдъхновява от периода на откъснатост заради
епидемията и си поставя за цел да подреди произведенията
си в галерията така, че те самите да образуват една цялостна,
нова творба, която да бъде съпреживяна от зрителя. Но
посетителят не е сам - в центъра на галерията се извисява
антропоморфната фигура на протагониста. Зрителят се
оказва в ролята на случаен натрапник в една сцена, в която
не е главен герой, а само наблюдател. Но също така и
припознавайки себе си в тази човешка фигура, той започва
да си задава екзистенциални въпроси - какъв е смисълът на
човешкото битие, какво остава след нас, какво е нашето
място в природата? Дървото също носи своя символика,
която има отношение към тези въпроси. То е универсален
символ на връзката между Земята и небето, като мост, който
свързва трите нива на Космоса. За много народи то е символ
на дълголетието. Дървото на живота в християнството се
свързва с божественото проявление, а родословното дърво - с
приемствеността на поколенията. В своите голямоформатни
картини Занков третира дървото като натюрморт, а не като
пейзаж. „Те не са гора, а по-скоро единични същности, оголени
корони, напрегнато впити в мрачно небе. Мъртва природа или
притихнал живот: Nature morte / Still Life”, казва той. Неоновото
дърво в дъното на залата пък препраща към забързаното ни
градско ежедневие. То свети ярко в кървавочервено като
реклама на магазин и носи същия смисъл на знак, с който
са натоварени и информационните табели на улицата. То
маркира началото на пътя, който е поела антропоморфната
фигура - нейната „последна разходка”.
Авторът оставя заглавието на изложбата „Пред мен” като
отворен въпрос и пита: какво има пред мен и какво остава
след мен. Въпроси, които всеки човек си задава на някакъв етап
от живота си. И въпроси, чиито отговори можем да потърсим в
изложбата на Венцислав Занков.

ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ И ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Художникът, който вярва вече само на себе си

Светослав Тодоров
Капитал стр.74, 19-25 юни 2020, 23 3670 прочитания
Аз вече не разбирам от изкуство, с успокоение казва художникът Венцислав
Занков, едно от утвърдените имена в българското съвременно изкуство и с
постоянно присъствие в развитието му през последните три десетилетия. Вече
единственият ми критерий за качество е, като видя нещо, да ми се иска да го
бях направил аз.”
Можем да добавим, че със сигурност има хора, които биха искали те да са
автори на това, което Занков е създал през годините. Началото на пътя му е до
голяма степен провокирано от духа на времето, в което артистичните проекти
са част от гражданските действия.
През 1991 г. той се залива с животинска кръв насред снежната Докторска
градина за пърформънса “Червено I”. Както Занков пише в дисертацията си
“Тялото на художника в изкуството на прехода”: “В краха на ценности и системи
единственото присъствие на художника може да е гол и в кръв.” Така той
дава начало на интересния си творчески път, в който живописта, скулптурата,
пърформънсът и мултимедията съжителстват или доминират едно над друго в
различни периоди. През годините основава седмичния дискусионен клуб “На
тясно” в “Хамбара” (2004 - 2008), вестник “39 грама” (2005 - 2008), преподава
в НБУ, има и железен орден за постижения в съвременното изкуство на негово
име. “Скандален” е дума, с която често е описван в този период. В биографията
му дори попада награда на Българската филмова академия за поддържаща
мъжка роля във филма “Семейни реликви”.
Новата му изложба се казва “Пред мен” и на фона на тази биография тя
предлага едно по-концентрирано преживяване. В пространството на галерия
“Райко Алексиев” са подредени работи, създавани през последните три години:
12 голямоформатни платна, скулптури от чугун и неон, които разглеждат темата
за природното и социалното, екологичното и разрушителното през формата на
дървета, оголени клони, човешки фигури.
Занков разказва, че разходките с малкия му син са едно от основните
вдъхновения. “В един момент ми стана интересно какво той вижда, как
изглежда светът през неговите очи. Затова и съм закачил платната по-нагоре от
обичайното.” Говоренето в първо лице единствено число при финализирането
на експозицията не е случайно. Занков не работи с куратори, за него дори
“куратори в България няма”.
Според артиста колкото по-малко хора са замесени (дори като публика),
толкова по-директно се предава цялостното послание. “Изложбата не стои
толкова добре, като има много хора в залата. Ето сега, когато сме само двамата,
е идеално, като има трети човек, вече нещо пречи.” Като че ли практиките на
социално дистанциране работят за него в случая. Рисуването по сегашната
серия продължава и по време на изолацията (като почти всеки художник и той
казва, че рестрикциите около пандемията не са променили ежедневието му
особено).
Не е изчезнало и раздразнението, с което говори за настоящето. Според Занков
в момента има тотално объркване на глобално ниво в мисленето за изкуство:
“Концептуализирането на всичко в изкуството днес води до това в един момент
изкуство да няма.” А на местно ниво той вижда среда, която е раздирана от
“писане на проекти”, “кланове”, “превръщането на социалния капитал във
финансов”. Това пречи и на документирането на историята на съвременното
изкуство у нас. “Хора и дейности олекват за сметка на други въпреки тежестта,
която са имали преди време.”
Венцислав Занков разчита изцяло на себе си в старанието да не се повтаря
през годините, да изследва нови посоки и да го прави по начин, който не чувства
като компромисен. “Изкуството трябва да е повече от това, което виждаш, да
отваря хоризонти. Както е казал Милан Кундера: “Ако един автор е по-умен
от произведението си, той трябва да се занимава с нещо друго.” Вече над 30
години Занков не се е колебал с какво да се занимава.

tree 1, H54x53x51cm, cast iron, 2019

дърво 1, 54x53x51см, чугун, 2019

tree 2, H67x67x61cm, cast iron, 2019

дърво 2, 67x67x61см, чугун, 2019

tree_3 H75x65x57cm, cast iron 2019

дърво 3, 75x65x57см, чугун, 2019

tree 4, H94x70x57cm, cast iron, 2019

дърво 4, H94x70x57см, чугун, 2019

tree 5, H77x60x52cm, cast iron, 2020

дърво 5, 77x60x52см, чугун, 2020

tree 6, H57x83x60cm,cast iron. 2020

дърво 6, 57x83x60см, чугун. 2020

tree 8, H86x37x21cm, cast iron,2020

дъвро 8, 86x37x21см, чугун, 2020

tree 7, H93x60x48cm, cast iron, 2020

дърво 7, 93x60x48см, чугун, 2020

tree 9, H73x22x20cm, cast iron, 2020

дърво 9, 73x22x20см, чугун, 2020

tree 10, H74x36x30cm, cast iron, 2020

дърво10, 74x36x30см, чугун, 2020
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I had mentioned that the work is most likely a modern reference to Moses and the Burning Bush,
yet in this case there is no one to speak or answer – there is only the buzzing of the transformers.
The artwork is untitled and was part of my solo exhibition Before me (2020) in Raiko Alexiev Gallery, Sofia.
The exhibition presented some of my large-format paintings and sculptures made of cast iron.
They constitute a visual symbiosis of two themes, two crises intertwined in human behavior – ecological and social, the latter of which was brought about by the coronavirus pandemic – that
evolved into an existential crisis and a question about the human.
The tree as a central motif can be understood as a metaphor of psychic domains and visions of
loneliness and isolation in a certain natural context.
For example, the trees represented in large-format paintings are not part of a forest, but rather
single entities, barren crowns, strenuously plunged into a gloomy sky. Nature morte / Still life. Next
to them, placed outside the context and the framework, stands a technological neon tree that
glows in blood red and resembles a system of blood vessels. The micro becomes macro and
deepens the anxiety.

Ventsislav Zankov, Untitled, 2020, neon, 300х180х15 cm, 3+1AP,

LOOKING FOR THE STARS / STANDING MAN YET,
44x25x179cm CAST IRON

“човекът все още стои, загледан нагоре”
44x25x179cm, чугун, 2019

“човекът все още стои, загледан нагоре”
44x25x179cm, чугун, 2019

LOOKING FOR THE STARS / STANDING MAN
YET,44x25x179cm CAST IRON

“пред мен” 2020 , снимки Нели Гаврилова

“пред мен” 2020 , снимки Нели Гаврилова

“пред мен” 2020 , снимки Нели Гаврилова

“пред мен” 2020 , снимки Нели Гаврилова

tree 1, acryl on canvas, 265x207cm

tree 2, acryl on canvas, 265x207cm

tree 3, acryl on canvas, 280x207cm, 2019

tree 6, oil on canvas, _280x207cm, 2019

tree 7, mixed media on canvas, 265x207cm, 2018

tree 5, mixed media on canvas, 265x207cm, 2018

tree 10, acryl on canvas, 280x207cm, 2018

tree 8, acryl on canvas, 280x207cm, 2018

tree 14, oil on canvas, 280x207cm, 2019

tree 15, oil on canvas, 265x207cm, 2019

tree 4, mixed media on canvas,199x199cm, 2019

tree 9, oil on canvas, 199x199cm, 2019

tree 11, oil on canvas,156,5x200,5cm, 2019

tree 13, oil on canvas, 156,5x200,5cm, 2019

tree 12, oil on canvas, 156,5x200,5cm, 2019

дървета... поглед в изложбата, 2020

дървета... поглед в изложбата, 2020

Венцислав Занков и Ивета Григорова-Занкова в “ПРЕД МЕН”, галерия Райко Алексиев , 2020

фото: Антонио Георгиев-Хаджихристов

2020 “ПРЕД МЕН” ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИТЕ
реакции в социалните мрежи

Таня Иванова 23 юни в 18:22 ч. ·
Кризи и въпроси за човешкото. Изложбата “Пред мен”
на Венцислав Занков – живопис и скулптура, до 30 юни в
галерия “Райко Алексиев”.
Tanya Mihaylova присъства на ПРЕД МЕН в Галерия Райко
Алексиев.3 часа · Sofia ·
Браво, Venci Zankov!

Bono Ilkov
Посетихме изложбата днес. Впечатлени сме, както
обикновено! Поздрави и много успех!

Zelma Almaleh
Забележителна изложба! Поздравления, Венци!

Виктор Радев:
браво, венци-брутално преживяване

Nadya Androva 20 юни в 0:15 ч. ·
Много красива и вдъхновяваща изложба! Venci Zankov

Stella Rouskova tazi snimka ..!!!
Stella Rouskova добави нова снимка.8 юни в 9:59 ч. ·

Христина Мирчева 10 юни в 12:26 ч.
Дървета и клони от тресавището. “Пред мен” на
Венцислав Занков в галерия “Райко Алексиев”.

“That is to say, an art exhibition is not only about beauty it is
also about the truth.” Eyal Weizman
Venzi Zankov ( born 1962, Bulgaria), “In front of me” exhibition, Sofia “Raiko Aleksiev” Gallery 2|6|2020-30|6|2020
@vzankov #collectors#independentcollectors #artadvisory

Vladimir Samurkov 3 юни в 20:43 ч.
Пробиват ме тръпки, усещам космос – безтегловност,
газови гиганти, черни дупки и протуберанси. Човек срещу
безкрая. Стоим, мълчим и гледаме, ровим в детайлите…
После на втори прочит мозъкът отказва да възприеме
бездънната яма на самотата и приема нещата от
шеговитата им страна. Да. Мракът по някакъв начин
провокира оптимизъм. Желание да чоплиш и да се
надсмееш над безизходица. Да разбереш – в този
безкрай има място и за мен.
Е… Накрая идва Бо с розов чадър и иска фанта. Има
място и за нея.
Такива асоциации събужда в мен изкуството на Венци
Занков.

Orlin Todorov 7 юни в 21:06 ч. ·
Хубаво е сред клоните и дънерите. Благодаря на приятеля
Venci Zankov

Vesselina Sarieva
Много хубава изложба, Венци!!! Впечатляваща
Видях я вчера

Kalina Garelova добави 4 нови снимки.7 юни в 19:19 ч. ·
Дендритите на Venci Zankov Пред мен в Райко Алексиев
Ако имах големи стени и пари, бих купила първото и
третото дърво/неврон/кръвоносен съд

A companion to contemporary art 10 юни в 16:40 ч.
Изложбата “Пред мен” на Венцислав Занков е събитие
веднъж на десетилетие поне, каквото е самият Занков :).
“Пред мен” може спокойно да се кръсти “Последната
разходка” , казва авторът. Дърветата с оголени корони,
единични и впити в мрачното небе едновременно са
срещата между две кризи – социалната и екологична,
пише текстът към изложбата. Но всъщност те са
екзистенциални състояния. Създадени не да ни напомнят
разходка сред природата, а разходката вътре в нас, в
момент, в който сме опустошили всичко и вече между
вътрешния и външния свят няма да има никаква разлика.
Такава би била последната разходка…

Nelly Gavrilova се чувства развълнувана в компанията
на Venci Zankov.18 часа ·
Днес от изложбата на Венци Страхотна!

Христина Мирчева
Гледах снимките от тази изложба дни наред, за да
разбера лично за мен какво е, на какво ми навяват,
защото е послание за всеки един по различен начин. И
ей сега разбрах, че е такъв пейзаж – тресавищен.
Ivet Lolova
Обожавам картини с дървета. За мен тези са алюзия за
човешката кръвоносна система с вените и капилярите.
Малко страховито. Дървото като рентгенова снимка,
като вътрешно огледало на човека. Ще посмееш ли
да я разчетеш? Неслучайно е човекът-клонче. Опознай
природата – опознай себе си.
Христина Мирчева
Дърветата. Какво друго да каже човек. Те нашепват.
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Kamen Filipov Venci, ако имаше къде да сложа едно от
тези платна, щях да продам бъбрек, за да го имам…
Venci Zankov недей бе Камене, намери къде да ги
сложиш, за другото ще се разберем:)
Kamen Filipov Дори да имах петметрови тавани, това в
панелка ще е кощунство… Ще си остана с картичката.

Kamen Filipov е с/ъс Venci Zankov и Paulina Micheva в/ъв
Галерия Райко Алексиев. 8 юни в 18:09 ч. · Sofia ·
Венци Занков, брутално откровен и силен. Както винаги.

Stanislav Pamukchiev
Монументална метафора на свят без утопии!

Penka Stantcheva сподели публикация. 2 юни в 19:43 ч. ·
Последната изложба на Venci Zankov в галерия Райко
Алексиев – нали няма да пропуснете да я видите?
Martin Piskuliyski добави нова снимка. 2 юни в 16:24 ч. ·
В гората,на моят приятел, Venci Zankov, мъртвите дървета
са като мъртвите поети: Казали са всичко приживе и
продължават да ни говорят ..

“Завършил скулптура, Венцислав Занков е познат най-вече
като един от първите акционни и пърформанс артисти у
нас. Артистичната му активност провокира еднакъв като
сила интерес, както към работата му, така и към неговата
личност. В житейската му и артистична философия има
някакъв парадокс – убеден е в нищожността на човешкото
битие и в същото време вярва в силата на човешкия дух.
Разграничавайки по този начин духа от битието, чрез
изкуството си – синтез на дух и материя, той създава
форми, които живеят в паралелна от нашата реалност. Ако
неговата цел е била да създаде вид наситена с психичен
заряд материя, то той е успял – мощната като въздействие
и мащаб форма в неговите скулптури и рисунки се явява
проводник на вижданията му за идеалното. …”
Надя Тимова
“While he graduated in sculpture, Ventsislav Zankov is best
known as one of the first action and performance artists in the
country. His artistic activity provokes just the same strong interest, both towards his work and to his personality. In his worldly
and artistic philosophy there is somewhat of a paradox – he is
convinced of the insignificance of human existence and at the
same time believes in the power of the human spirit. Distinguishing in this way the spirit of being through his art – a synthesis of
spirit and matter, he creates forms that live in parallel with our reality. If his goal was to create a kind of psychically charged material, he has succeeded – the powerful form and grand scale
of his sculptures and paintings is the conductor of his views on
the ideal...”
Nadia Timova
Born in 1962, Sofia. In 1988 graduates the National Art Academy, Sofia, sculpture department. Works in the area of painting,
sculpture, video, installation , performance and new media .
Part of the pioneering generation of contemporary artists after
the social changes in 1989.

Сменям медия, стил и дейност според вътрешната ми необходимост за адекватен изказ на
идеите, емоциите и състоянията, продукт на настоящето, в което се намирам.

ventsislav zankov
www.zankov.info
vzankov@gmail.com

