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ЗАНКОВ ВРЪЧВА ОРДЕНА СИ

Скулпторът Венцислав Занков връчва днес Железния
орден, който преди четири години учреди на свое име.
Отличието „Венцислав Занков” ще бъде дадено тази
вечер в Музея за съвременно изкуство за принос в
съвременното изкуство и култура. Церемонията съвпада
с рождения ден на художника. „Смисълът на ордена за
съвременно изкуство е да посочва хора и дейности в
областта на съвременното изкуство и култура, които
изпълват със смисъл, енергия и значение

маргинализирани области от днешното изкуство и култура, като заедно с това надскачат
регионалните разбирания и клишета по отношение на актуални артистични, кураторски и
концептуални практики”, обяснява Занков. Той пази в тайна името на тазгодишния
кавалер на ордена, но подсказа, че е човек с международно признание, който ще долети
от Брюксел, станал скандално известен зад граница с пърформанси и физически
инсталации, обединяващи танц и актьорско майсторство. В основата на тези козове хора
от артсъсловието допускат, че Железният орден ще легне на гърдите на Иво Димчев.

ДЕТЕ ЧУДО СВИРИ ПАГАНИНИ В КИНО „ЛЮМИЕР”

13-годишният австриец Пол Кропфич ще свири творби на
Паганини с 200-годишна цигулка в София. Концертът е
на 11 май от 18,00 ч. в кино „Люмиер”, а партньор на
детето чудо е българската пианистка Сирма Величкова,
съобщават организаторите. Младите таланти ще
изпълнят класически произведения на Николо Паганини,
Жан-Мари Льоклер, Джузепе Тартини и Камий Сен-Санс.
Концертът е част от детската програма в Салона на

изкуствата 2013, който традиционно се организира от НДК. Фестивалът е в календара на
културните събития на Столичната община и подкрепя кандидатурата на София за
европейска столица на културата - 2019. Пол Кропфич е роден през 2000 г. във Виена.

АРТ

Живот: други материали

Анкета
трябва ли да слагаме коланите на
задните седалки в автомобила?

да, задължително

спасяват само когато се кара до
80 км./ч

не

кат само си търси начин да
глобява

Гласуване Виж резултатите

ГЛАВНА БЪЛГАРИЯ СВЯТ МНЕНИЯ БИЗНЕС И ФИНАНСИ СПОРТ ЖИВОТ НАУКА АРХИВ

Чичолина се шири с гардеробна

Нопфлър се здрависа с БГ фенове

VIP мами на 30+

Константин търси Къртицата

Депресия тикна Катрин Зита-Джоунс
в клиника

Апокалипсисът идва в Градската
галерия

Георги Тенев възкресява войнишки
паметници

Ева Херцигова гушна трети син

Новата на Зуека му завъртя торта
със суши

КОЙНА РУСЕВА МЪРКА ДО ЧЕРНА
ПИСАНА

Днес да почерпят за ЧРД

Ако сте родени НА ТАЗИ ДАТА

ВРЕМЕТО

Хороскоп за днес

НА ТАЗИ ДАТА
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Живот
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