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За „Ръб“
Създадената в края на 1989 година 
група „Ръб“ е феномен в пловдив-
ския художнически живот и емблема 
на съвременното българско изкуство 
от 90-те, наричано “неконвенционал-
но“. Групата е учредена  от пловдив-
ски художници, някои от които със 
стабилна творческа биография до 
този момент и забележително учас-
тие в „неконвенционалните“ акции 
от втората половина на 80-те. Съда-
телите на  „Ръб“ са: Албена Михай-
лова, Венета Маринова, Данчо Гри-
горов, Димитър Келбечев, Димитър 
Митовски, Емил Миразчиев, Ивайло 
Григоров, Игор Будников, Кольо Ка-
рамфилов, Моника Роменска, Надя 
Генова, Павел Алберт, Румен Же-
ков, но с течение на времето някои 
се оттеглят или напускат България. 
Важна роля за творческото развитие 
на групата има изкуствоведът Дими-
тър Грозданов, а за реализацията им 
- галеристът  Стефан Акрабов. 

Когато се създава „Ръб“, Пловдив е 
известен като „Град на художници-
те“, митологично-ритуално обитаван 
от Димитър Киров, Георги Божилов-
Слона, Енчо Пиронков. Известната 
„Пловдивска група“ през 60-те взри-
вява  социалистческата естетика, 
излиза извън наложената конюнк-
тура, но в рамките на платното, като 
художнически индивидуален жест, а 
не като като колективен бунт срещу 
ситуираното идеологическо. И тук се 
ражда разликата  между двете пло-
вдивски явления - „Ръб“ се появява в 
превратната 1989-та с нейните поли-
тически и творчески еуфории, с оп-
иянението  на  хепънинга и пърфор-
манса, с отрицанието на социалис-
тическо-еснафското и като изразен 
език, и като норма. Карнавалното, 
игровото, плакатното носят стилис-
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13 декември 1991 
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тичния език на демонстрираната освободе-
ност на първите митинги с присъщата колек-
тивна споделеност. Това прави „Ръб“ още  с 
появата си  различна в пловдивската ситу-
ация на героическо-възрожденско възпри-
емане на твореца със съответния му ореол. 

Групата със своите изяви дегероизира и иро-
низира сериозността и митологемите.  В из-
явленията си творците заявяват, че „Ръб“ ня-
мат претенции за авангард, групата е „антиа-
вангардна и нейното съществуване се опре-
деля от съзнание-
то, че в бъдещето е 
любовта... Тя иска 
да превърне свои-
те членове в мили-
онери....да почер-
пи целия свят и да 
постигне единство 
на художници  и 
зрители чрез общи 
празници“ (Дими-
тър Грозданов, сп. 
„Изкуство“, бр.1, 
1993). Иронично, 
антиконформист-
ки, между скандала и романтично-мускетар-
ското, но и ангажирано преминават първата 
изложба „Символи и знаци“ с гост-участник 
Правдолюб Иванов (март 1990, Пловдив), со-
циално насочените акции „Черен хепънинг“ 
(Пловдив, 1990), „Корен високо в небето“ 
(Пловдив, 1990), „Голяма светлина“ (Плов-
див, 1991),  „Тялото на водата“ (Пазарджик, 
1992), „Явната закуска“ (Балчик, 1992). С ак-
циите групата излиза извън херметизираното 
пространство на галерията. Тя нахлува с ак-
ционистка практика в многосмислови соци-
ални пространства, радикално измествайки 
утвърдените представи за публика и нейните 
реакции. След „Символи и знаци“ „Ръб“ осъ-
ществява самостоятелните изложби „Голя-
ма фотография„ (Пловдив, 1991), “Идеалът“ 
(Пловдив, 1992), „Опус Пробект“ (Пловдив, 
1993), „Ръб в гръб“ (Пловдив, 1994 в рамките 
на Международните фотографски срещи). 

Наред със самостоятелните изяви група-
та участва в редица национални изложби и 
акции като: „Умерен авангард в рамките на 
традицията“, 1990, хепънинга „1ааа“, ор-
ганизиран от  „Изкуство в действие“, 1991, 
изложбата  „Тухлата“ в галерия „Акрабов“ 
(Пловдив, 1993); изложбата „Обект по бъл-
гарски“, 1993; иложбата „N-форми? Рекон-
струкции и интерпретации“, 1994.

Иронията, преминаваща в сарказъм, както 
по отношение на изразните средства с тях-

ната оеснафена 
представа за „кра-
сивост“ на масовия 
почитател, така и 
по отношение на 
творческия акт сам 
по себе си, са из-
ходна позиция на 
„Ръб“ от самото им 
създаване. Акти-
вирането на арте-
факта в социално-
публична среда; 
работите, които 
активно влизат в 

политическото поле с критическата си сила, 
провокацията към  нормите на пасивна ре-
цепция, предполагащи застинала сетивност 
на публиката, всичко това определя групата 
като едно от малкото феномени в българско-
то изкуство, които истински успяват да свър-
жат концептуалните художествени практики 
със социалната критика.

Изложбите на „Ръб“ експериментират с ма-
териал и концепция като превръщат галерий-
ното пространство в съучастник и изложбен 
обект. Постепенно, особено след 1992 годи-
на, започва да се чувства преминаването от 
колективния патос към самонаблюдателния 
ракурс и оттеглянето в Аз-а. Това е харак-
терно за социума на 90-те, което рефлетира 
в  артистичните прояви, в разпада на групите 
и ориентирането към самостоятелни изяви 
на творците. Това се случва и с „Ръб“.

„Инверсия“, инсталация, участие на група „Ръб“ в „Умерен 
авангард в рамките на традицията“, „Шипка“ 6, София
юли – август 1990



Кольо Карамфилов, Димитър Митовски, „Ромео и Жулиета“, 
инсталация, изложба „Голяма фотография“, галерия на Друже-
ството на пловдивските художници, „Гладстон“ 32, Пловдив
март – април 1991,

Изложба „Голяма фотография“, галерия на Дружеството на 
пловдивските художници, „Гладстон“ 32, Пловдив
март – април 1991

Емил Миразчиен рисува „Дух – светлина“, изложба „Идеалът“, 
галерия на Дружество на пловдивските художници, „Гладстон“ 
32, Пловдив, май 1992

Кольо Карамфилов и Димитър Митовски по време на изложбата 
„Идеалът“, галерия на Дружеството на пловдивските художни-
ци, „Гладстон“ 32, Пловдив
юни 1992

Албена Михайлова, „Пратка 
за Канада“, инсталация от из-
ложбата „Голяма фотография“, 
галерия на Дружеството на 
пловдивските художници, „Глад-
стон“ 32, Пловдив
март – април 1991



За изложбата в галерия Сариев
С изложбата „НА РЪБ - ИДЕАЛЪТ“ Галерия Сариев отбелязва 20 години от създаването на група „Ръб“, 
20 години от падането на Берлинската стена, 20 години демократични промени в България. Изложбата в 
Галерия Сариев и акциите, свързани с нея в artnewscafe, са начин да се провокират различните прочити 
и оценки на социалните рефлексии на нееднозначните процеси в обществото през изминалите години и 
техните измерения през призмата на социално ангажираното изкуство. „НА РЪБ - ИДЕАЛЪТ“ е изложба-
въпрос, зададен от ръба на стената, разделяща миналото от настоящето, празника от равносметката.

Изложбата „НА РЪБ - ИДЕАЛЪТ“, с която Галерия Сариев отбелязва 20 години от създаването на групата 
не е цялостно ретроспекивно представяне, а отбелязване на повода, набелязване на темата. Това ще стане 
с цитат от проекта „Идеалът“ от 1992 година, реализиран в две части: изложбата „Идеалът“ в галерията 
на „Гладстон“ 32 в Пловдив и акцията „Явната закуска“ по време на фестивала „Процес-пространство“ 
през юни 1992. „Идеалът“ на „Гладстон“ 32 е третата изложба на групата, в която участват Албена Михай-
лова, Емил Миразчиев, Колъо Карамфилов, Надя Генова, Димитър Митовски, Румен Жеков, Игор Будни-
ков, Венета Маринова, Моника Роменска, Ивайло Григоров. Изложбата „НА РЪБ - ИДЕАЛЪТ“ в Галерия 
Сариев включва представянето на десетте платна с размер 1,40 х 1,40 от изложбата през 1992 година, 
документални материали, илюстриращи историята, изложбите и акциите на „Ръб“, изследователски текст 
на  Живка  Валявичарска,  както и ироничен  намек  за  изядените прасета през 1992 година. Самото прос-
транство на галерия Сариев наподобява на женската утроба, в каквато е трансформирана изложбената 
зала на „Гладстон“ 32 през 1992 година. Проектът „Идеалът“ има своя завършек в двучасов видеофилм, 
създаден на базата на документални кадри от изложбата в Пловдив и акцията в Балчик. Филмът е част от 
представянето на група „Ръб“ в галерия Сариев, където ще бъде показван по време на изложбата.

Изборът да бъде показана изложбата “Идеалът“ в галерия Сариев не е случаен. Макар и като артефакт,а 
не като процес на създаване, както е през 1992, тя визуализира въпросите, които 17 години по-късно от-
ново трябва да бъдат обговорени вече не с очаквателност, а като случване сега.

Изложбата „Идеалът“ през 1992 година се провежда в продължение на 10 дни като авторите рисуват вър-
ху платно пред зрителите,които са въвлечени в тайнството на творческия акт. Изложбената зала е прекро-
ена като женска утроба, където зрителят е бащата, причината за сътворението на идеала. Надписи върху 
мраморни късове по пода напомнят за преходността на времето и за неговото надмогване-преминаване, 
за да се достигне до същината на „идеала“. Но сериозният акт по достигане на идеала е иронизиран  от 
висящи печени прасета-препратка към консуматорското отношение към изкуството. По думите на Живка  
Валявичарска „Идеалът е прозведение, което дарява близо тригодишните усилия на групата с резултатите 
от търсената хармония между  идея и изразни средства ...,хармония на груповото мислене, между личните 
и творческите взаимоотношения...“ 



Втората част на проекта „Идеалът“ е по време на 
Международния фестивал за модерно изкуство „Про-
цес пространство“ през юни 1992 година в Балчик. 
Наименованието на акцията „Явната закуска“ недву-
смислено подсказва единственото действие - унищо-
жаване на обилно количество храна от художниците, 
които преграждат пътя от себе си към зрителите с 
въже-явна препратка към музейната култура и сар-
кастично послание, че художественото произведение 
е обект на консумация и потребление. 

Галерия Сариев прави първото представяне на „Ръб“ 
по случай 20 години от създаването им, събира от-
ново авторите в една изложба, която от история се 
превръща в съвременност и среща зрителите с тази 
(за някои изненанадваща) част от Пловдив. 

Румен Жеков „Гозби“, инсталация, изложба „Символи и 
знаци“, галерия на Дружеството на пловдивските худож-
ници, „Гладстон“ 32, Пловдив
март 1990

„Истинско“ печено прасе от изложбата „Иде-
алът“, галерия на Дружеството на пловдивските 
художници, „Гладстон“ 32, Пловдив
май 1992

Акция „Явната закуска“ от проекта „Идеал-
ът“, участие на групата в Първия фестивал за 
съвременно изкуство „Процес – пространство“, 
Балчик
юни 1992 



Благодарим на

„Ръбовете“ за позитивната им енергия при осъ-
ществяването на изложбата и помощта им. Осо-
бена благодарност дължим на Живка Валяви-
чарска за предоставената и дипломна работа за  
„Ръб“.

Прояви, съпътстващи изложбата

10 ноември, 18:30 - откриване на изложбата „НА 
РЪБ - ИДЕАЛЪТ“, Галерия Сариев

10 ноември, 19:00 - прожекция на видеофилма 
„Идеалът“, представяне на участниците в група 
„Ръб“, (artnewscafe)

15 ноември, 17:00 – среща с изкуствоведа Дими-
тър Грозданов, разговор за създаването и разви-
тието на „Ръб“, (artnewscafe)

22 ноември, 17:00 - среща с изкуствоведа Руен 
Руенов, разговор за „неконвенционалните“ акции 
от края на 80-те, началото на 90-те, (artnewscafe)

Откриване на изложбата „Идеалът“, галерия на 
Дружеството на пловдивските художници, „Гладстон” 
32, Пловдив. Изложбата е открита от Недко Солаков
май 1992

Издание на галерия Сариев по случай 20 години от създаването на група „Ръб“

Разпространява се безплатно
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Издава се със  съдействието на община  Пловдив


