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Предговор
 

Изследването Група „Ръб“ и неконвенционалните ху-
дожествени форми в България (1984–94)“ бе завър-
шено през септември 1999 г. като дипломна работа 
в Катедра „Изкуствознание“ в НХА, София, под ръ-
ководството на доц. Ружа Маринска. Предприех из-
следването, за да осмисля значението и приноса на 
група „Ръб“ в историята на съвременното изкуство у 
нас, както и моето преживяване в съприкосновение 
със силата и енергията на тяхното изкуство. Тук го 
публикуваме почти непроменено, с малки съкраще-
ния и редакции, за да придобие то по-стегната форма 
и по-актуално звучене.¹

Четейки я днес, повече от двадесет години по-къс-
но, работата има изследователска стойност, която 
съдържа един внимателно проучен и реконструиран 
исторически контекст. Тя предлага подробно моно-
графично изследване на „Ръб“ в хронологичен ред 
и разглежда мястото на групата в зараждащите се 
нови форми на съвременно изкуство, така нарече-
ните „неконвенционални форми“, в контекста на по-
литическите промени от края на 80-те и началото на 
90-те. Изследването обхваща голям диапазон от ар-
тистични събития и нюанси и набляга на контексту-
алната ситуираност на групата.

Източниците, които използвах за общия обзор на 
контекста в първите две глави, включваха библио-
графията и хронологията на съвременното изкуст-
во, съставени от Института за съвременно изкуство 
(ИСИ), София. Това беше първият проект, който съ-
бра хаотичните събития от края на 80-те и началото 
на 90-те в хронология и изготви библиография на 
публикациите, отразяващи събитията в специализи-
рани вестници и списания като в. Пулс, в. Култура и 
сп. Изкуство. Голяма роля изиграха личните архиви 
на изкуствоведи и художници – във време, когато 
информацията и нишките, които водеха до нея, бяха 
основно съхранени в личната памет и архиви на 
участниците.

Но именно в това начално картографиране на 
събитията се сблъсках с почти пълното отсъствие 
на „Ръб“, въпреки сензационното и продължително 
участие на групата на артистичната сцена през ран-
ните години на десетилетието. Това ме подтикна да 
се замисля за маргинализацията на „Ръб“ в общия 
исторически разказ, който се конструираше за из-
куството през 90-те години, и за това как групата 
като цяло, както и всеки посвоему, се движеше в 
условията на това историческо изтриване. Дали то 
беше случайно, или не, в него се открояваше кон-
тра-хегемонната позиция на „Ръб“ спрямо доминант-
ните географски и исторически контексти, както и 

Foreword
 

The study “The Edge Group and the Nonconventional Art 
Forms in Bulgaria (1984–94)” was completed in Septem-
ber 1999 as a Master’s thesis in the Department of Art 
History at the National Academy of Arts, Sofia, under the 
supervision of Professor Rouzha Marinska. I began this 
research to appreciate the significance and contribution 
of the Edge Group in the history of contemporary art in 
the country, and to reflect on my own lived experience 
in my encounter with the energy and power of their art. 
Here we publish it almost unchanged, with minor abbrevi-
ations and changes so that it gains a more compact form 
and relevant sounding at certain moments.¹

Reading it today, more than twenty years later, the 
text contains scholarly value which presents a carefully 
researched and reconstructed historical context. It of-
fers a detailed monographic study of the Edge Group in 
a chronological order and accounts for the place of the 
group in the emerging new forms of contemporary art in 
the country, named “nonconventional forms,” in the con-
text of the political changes from the late 1980s and ear-
ly ‘90s. The study surveys a wide range of artistic events 
and nuances and places an emphasis on the contextual 
situatedness of the group.

The sources which I used to survey the wider context 
in the first two chapters of the study included the bibliog-
raphy and the chronology of contemporary art compiled 
by the Institute of Contemporary Art (ICA), Sofia. This was 
the first project which collected the chaotic events from 
the late 1980s and beginning of the ‘90s in a chronology 
and created a bibliography of the publications covering 
the events in specialised periodicals such as the news-
papers Puls and Kultura, and the Izkustvo Journal. The 
personal archives of artists, art historians, and critics 
played a great role – at a time when the sources and the 
threads which lead to them were mostly preserved in the 
personal memory and archives of the participants.

It is precisely in this early mapping of the events, how-
ever, that I was confronted with the near absence of the 
Edge Group, despite their continuous and sensational 
presence on the art scene during the early years of the 
decade. This prompted me to think about the marginali-
sation of the group in the overall historical narrative about 
the art from the 1990s which was being constructed at 
the time, and how the group as a whole, as well as each 
of the artists on their own, navigated the conditions of 
this historical erasure. Whether it was accidental or not, it 
was a reflection of the counter-hegemonic position of the 
group vis-à-vis the dominant geographic and historical 
contexts, as well as the reaction of the hegemonic forces 
towards their own historical and critical alternatives.

So in order to put together the history of the group, 
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реакцията на хегемонните тенденции спрямо техни-
те исторически и критически алтернативи.

И така, за да съставя историята на групата, съ-
бирах материали от други източници – от местната 
периодика, от текущите специализирани издания, от 
личните архиви на изкуствоведи като Димитър Гроз-
данов и Диана Попова. Но водещи за написването на 
историята на „Ръб“ се оказаха най-вече личните ар-
хиви на самите артисти, чиито документални практи-
ки бяха неизменна част от техните изложби и акции.

През годините вече се осъществиха множество 
изследвания и изложби, които осмислят този период 
в неговото богатство и дълбочина и проследяват 
множество траектории и преплитания, за да разкри-
ят пластове от неговата история.² Предстоят бъде-
щи проучвания и интерпретации, които разглеждат 
различни и неизследвани ракурси на тази история. 
Също така, погледнато през интердисциплинарните 
анализи и методологии, „съвременното изкуство“ не 
би могло да се разглежда като монолитно явление с 
линейна история, а по-скоро като част от различните 
социални, политически и други тенденции, които се 
оформиха в обществения живот в страната преди и 
след 1989 година.

Предлагаме настоящия текст като исторически 
документ на един ранен принос в ретроспективното 
осмисляне на съвременното изкуство и ролята на 
група „Ръб“ в културните, артистични и обществени 
процеси, както и като материал за тяхното бъдещо 
изследване.
 

Пловдив, януари 2022 г.

I collected materials from other sources – from the lo-
cal press, from the current specialised periodicals, from 
the personal archives of art historians such as Dimitar 
Grozdanov and Diana Popova. But it was the archives of 
the artists themselves which played the most important 
role in the writing of the group's history, whose documen-
tary practices were an inseparable part of their exhibi-
tions and artistic events.

Throughout the years many studies have been pub-
lished and exhibitions organised, which offer a rethinking 
of the contemporary art from this period in its complexity 
and depth, tracing multiple trajectories and intersections 
to reveal more layers of its history. Hopefully there will be 
many more research projects and interpretations which 
would explore different and understudied angles of this 
history.² Moreover, an interdisciplinary analysis and 
methodology suggests that “contemporary art” could not 
be seen as a monolithic phenomenon with a linear histo-
ry, but rather as part of the different social and political 
tendencies that took shape in the country before and af-
ter 1989. 

We offer this text as a historical document of an early 
retrospective rethinking of contemporary art and the role 
of the Edge Group in the cultural, artistic and socio-po-
litical processes in the country, as well as a material for 
their future study.

 

Plovdiv, January 2022
Translated from Bulgarian by the author
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Увод

Изборът на темата за дипломната ми работа се ба-
зира основно на определената ми ориентация към 
неконвенционалните художествени форми и техните 
проявления и развитие в България. Интересът ми 
към група „Ръб“ е провокиран от възможността да 
наблюдавам пряко и отблизо появата и развитието ѝ, 
което до голяма степен формира интересите ми към 
най-новите художествени аспекти на съвременното 
ни изкуство. Имайки предвид все още откритите и 
много дискусионни проблеми, сложните взаимовли-
яния и многото противоречия около появата и раз-
витието на неконвенционалните форми в България, 
група „Ръб“ се очертава със сравнително независима 
и завършена история. 

Основния текст на работата си съм структурира-
ла в три глави и заключение. Желанието ми да обяс-
ня явлението „Ръб“ в контекста на историческите и 
художествени процеси на времето наложи хроно-
логическото разглеждане (в Глава I) на основните 
проблеми около налагането на новия художествен 
език и структурни промени в столицата през години-
те 1984–90. Разглеждането им е по-скоро подчинено 
на една лична гледна точка относно проблематика-
та, като избягвам претенциите за изчерпателност и 
напълна обективност. Този подход до голяма степен 
е продиктуван от огромните затруднения, с които се 
сблъсках основно при издирването на първичната 
визуална и документална информация за събитията. 
За написването ѝ съм се базирала основно на инфор-
мацията в каталога към Първа годишна изложба на 
Център за изкуства „Сорос“ “N форми? Реконструк-
ции и интерпретации“, с куратори Борис Климентиев, 
Диана Попова, Свилен Стефанов и Николай Бошев. 
За разглеждането на събитията в детайли ми помог-
наха множеството рецензии в пресата в годините 
1985–90 и личните архиви на голям брой преки и 
непреки участници в промените. Едни от основните 
събития, на които се спирам като предчувстващи 
появата на новото художествено мислене, са сце-
нографската изложба „Художникът и театърът“ през 
1986 г. и графичната изложба „Авторски отпечатък“ 
от 1987 г., организирани от Ателието на Младия Ху-
дожник към СБХ. Последвалите изложби „Градът?“ 
на едноименната група, „11.11.88“ на групата от Бла-
гоевград през 1988 и историческата „Земя и небе“ 
през 1989 година смятам за сериозни опити в по-
сока осъзнаване и овладяване на новите изразни 
средства и качествено новите функции на творбите, 
които те поставят. 

В Глава II разглеждам появата на множество-
то артистични неформални групи, сдружения и ко-

Introduction

The choice of topic for my thesis was based on my reso-
lute orientation towards the nonconventional forms and 
their articulation and development in Bulgaria. My inter-
est in the Edge group was stimulated by the possibility to 
observe closely and directly the emergence and the de-
velopment of the group, which to a great extent shaped 
my interests in the most contemporary aspects of the 
visual arts. Having in mind that there are still quite a lot 
of open and polemical issues, and many complicated 
interrelations and contradictions around the emergence 
and development of the nonconventional forms in Bul-
garia, the Edge Group appears with a relatively independ-
ent and complete history. 

I have structured the main body of my work into three 
chapters and a conclusion. My aim was to explain the 
phenomenon “Edge Group” in the context of the histori-
cal and artistic processes of their time. This task shaped 
the chronological narrative (in Chapter I) of the gener-
al tendencies that organised the new languages in the 
visual arts and the structural changes in the Capital dur-
ing the years 1984–90. Their study is rather subject to 
a personal point of view, as I cannot make a claim on 
delivering exhaustive or completely objective history of 
these tendencies. This approach is to a great extent dic-
tated by the enormous challenges which I faced mainly 
while researching the primary visual and documentary 
information about the events. I have based the writing 
of this history predominantly on the information in the 
catalogue of the First Annual Exhibition of the Soros 
Center for the Arts “N forms? Reconstructions and Inter-
pretations”, with curators Boris Klimentiev, Diana Popo-
va, Svilen Stefanov, and Nikolai Boshev. To research the 
events in detail, I used numerous reviews in the press 
during the years 1985–90 and the personal archives of 
a large number of direct and indirect participants in the 
changes. Some of the main events which I consider to 
be preceding and foreboding the emergence of the new 
creative thinking, are the stage arts exhibition “The Artist 
and the Theatre” in 1986, and the graphic art exhibition 
“Authored Print” from 1987, organised by the Studio of 
the Young Artist as part of the UBA (Union of the Bul-
garian Artists). The exhibitions that followed, and name-
ly “The City?” by the homonymous group, “11.11.88” by 
the group from Blagoevgrad in 1988, and the historical 
“Earth and Sky” in 1989, should be considered as serious 
efforts in the direction of gaining a conscious grasp on 
and experience in the new means of expression and the 
qualitatively new functions of the artworks, which these 
present. 

Chapter II studies the emergence of a multitude of 
informal artistic groups, collectives, and associations of 
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лективи от млади автори, работещи в сферата на 
неконвенционалните форми, което се оказва симп-
томатичен белег за годините на утвърждаването на 
алтернативните средства. Именно тук се опитвам да 
намеря мястото на „Ръб“ като група с изключително 
силно, качествено и дълготрайно присъствие, кое-
то те налагат с непривичната за времето цялостна 
идейна и естетическа позиция, с характерната им 
като цяло концептуална ориентация и с характера 
им на интересната, градивна сплав от множество 
силни творчески индивидуалности. Те се появяват 
доста радикално на артистичния хоризонт през 1990 
г. с изложбата „Символи и знаци“ в Пловдив – из-
ложба на политическа тематика и с провокативна 
цел, която като цяло отхвърля ограничителните па-
раметри на отминалата власт. Гражданската си от-
говорност „Ръб“ въплъщава и в следващите няколко 
акции, проведени в Пловдив – „Черен хепънинг“, „Ко-
рен високо в небето“ и „Голяма светлина“. В годините 
1991–94 самостоятелните изложби „Голяма фотогра-
фия“, „Идеалът“ и „Опус Пробект 93“, както и множе-
ството им акции на територията на цялата страна, 
очертават пътя от експеримента и овладяване на 
нови изразни похвати до постигането на идеалната 
хармония между концепция и естетически образ, 
между идея и визуално въплъщение, между прово-
кация и художествена реакция, всичко това – плод 
на завидно творческо единство. 

Проекциите на „Ръб“ в общите неконвенционал-
ни прояви в страната са немногобройни. Участията 
на групата в общи изложби в столицата и страната, 
както и тясната им професионална връзка с галерия 
„Акрабов“ и ролята на „Ръб“ в нейната поява и кул-
турна ориентация, разгледжам в Глава IV на изложе-
нието. В нея правя опит да откроя лицето на групата 
като едно от най-ярките и безспорно най-завършено 
и задълбочено явление в концептуалното направле-
ние на изкуството ни в тези ранни години, на фона на 
разнообразието от художествени посоки, явления и 
качества, които нетрадиционните форми пораждат. 

                                                  Пловдив, септември 1999

young artists working in the sphere of nonconventional 
forms, which became a common feature of the period 
when the alternative forms were gaining ground. It is pre-
cisely here that I attempt to find the place of the Edge 
Group as a collective whose presence was marked by 
exceptional strength, quality, and duration, and who es-
tablished their presence with an atypical for the times 
holistic conceptual and aesthetic position and with their 
conceptual orientation as a whole, featuring an interest-
ing, generative amalgam of multiple strong creative in-
dividualities. They appeared on the horizon of the visual 
arts during 1990 in quite a radical way with the exhibition 
“Symbols and Signs” in Plovdiv — an exhibition on politi-
cal themes and full of provocations, and as a whole they 
rejected the limiting parameters of the preceding govern-
ment in power. The Edge Group expresses their activist 
responsibility in several art actions, which subsequent-
ly followed in Plovdiv — these were Black Happening, A 
Root High in the Sky, and Bright Light. During the years 
1991–94 their shows “Large Photography”, “The Ideal”, 
and “Opus Probect 93”, as well as the multiple actions on 
the territory of the entire country, presented their journey 
of experimentation as they gained experience with the 
new means of expression, achieving a perfect harmony 
between concept and aesthetic form, between idea and 
visual expression, between creative challenge and its re-
alisation – all of this as a fruit of artistic unity. 

The Edge Group’s presence in general events in the 
country focusing on the nonconventional forms are not 
very many. In Chapter IV, I trace the participation of the 
Edge collective in general group exhibitions in the capital 
and throughout the country, as well as their close profes-
sional relationship with Akrabov Gallery, and the group’s 
role in the gallery’s founding and cultural orientation. In 
this chapter I make an effort to highlight the image of the 
group as one of the most vivid, and certainly most com-
plete and serious, phenomena in the conceptual arts dur-
ing those early years, against the backdrop of a diversity 
of artistic directions, phenomena, and qualities which the 
nontraditional forms have taken.  

Plovdiv, September 1999
Translated from Bulgarian by the author
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Глава Първа

ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ФОРМИ В БЪЛГАРИЯ 
В ГОДИНИТЕ 1984–1990. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ 
В ОБЩИЯ ХУДОЖЕСТВЕН ЖИВОТ

Тази глава разглежда събитията и катаклизмите в 
художествения живот в България през последните 
пет години от периода на социализма. Началото на 
„промените“ в страната често бива приписвано, ня-
как по инерция, на падането на социалистическото 
правителство през ноември 1989. Но разглежданият 
период показва, че събитията в живота на визуал-
ните изкуства по времето на късния социализъм 
вършат огромна част от „работата“ по трансформа-
цията в художествения живот с експерименти, които 
подриват каноните и прегазват границите на устано-
вените норми в изкуството, с радикалната демокра-
тизация в огранизацията на колективните събития и 
с отваряне на дискусионното и критическо поле.

В тези години на промяна художественият живот 
в страната остава доминиран от Съюзa на българ-
ските художници (СБХ), поел задачата на регламен-
татор на художествените норми и канони, най-вече 
с организирането на общи художествени изложби 
(ОХИ) в държавните изложбени пространства. След-
вайки традицията си, Съюзът разчита на журирането 
на творбите като основен метод за допускането им 
в художествените изложби. Самостоятелните изяви 
са възможни след одобрението и разрешението на 
управителните органи на Съюза, отново в отредени 
държавни пространства. Огромна част от експери-
менталните събития обаче се случват именно в сами-
те структури, пространства и материални средства 
и условия на СБХ. В този смисъл събитията от вто-
рата половина на 1980-те години тук се разглеждат 
като един вид радикализация отвътре – като един 
вид движение за демократизация, за разбиване на 
йерархичните структури и норми в обществените по-
лета на визуалното изкуство, за радикалното отваря-
не на начините на „говорене“, и за диалогизиране на 
обществените пространства.

Като структурно ядро СБХ включва в себе си 
Ателието на младия художник (АМХ), което съста-
вят бъдещите членове на съюза – младите, току-що 
завършили образованието си художници. АМХ се 
ползва със сравнителна независимост пред управи-
телните органи на СБХ. То има самостоятелно ръко-
водство, както и възможността да взема самостоя-
телни решения, да прави предложения за изложби 
и да разполага със собствени пространства. Те са 
ограничени в рамките на провежданите ежегодно 
общи и самостоятелни младежки художествени из-
ложби и биват журирани от членовете на Съюза и 
спрямо регламентите му. Въпреки идейно-визуални-

Chapter One 

THE EMERGENCE OF NONCONVENTIONAL ART 
FORMS IN BULGARIA BETWEEN 1984 AND 1990: 
STRUCTURAL CHANGES IN THE ARTS

This chapter discusses the events and cataclysms that 
marked Bulgaria’s artistic life in the last five years of the 
socialist period. The beginning of the changes in the 
country is often ascribed, somewhat unreflectively, to the 
collapse of the socialist government in 1989. However, 
the period under examination here also demonstrates 
that processes and events that occurred in the visual arts 
during late socialism did a lot of the “work” of the overall 
transformation of artistic life in the following years. This 
period opened space for experiments, which subverted 
the canon and crossed boundaries of pre-set norms in 
the visual arts, by radically democratising the organisa-
tion of collective shows, and by opening up the field of 
discussion and of critical thought.

During these years of transformation, artistic life in 
the country was still largely dominated by the Union of 
Bulgarian Artists (UBA), which had the task of regulating 
the norms and canons of art production. This happened 
above all through the organisation of Group Art Exhibi-
tions in state-run exhibition spaces. In line with its tradi-
tion, the Union relied on a jury selection process as a way 
of admitting artworks into exhibitions. Individual shows 
were only permissible pending an approval by the Union’s 
executive bodies and they too could only take place with-
in state-run spaces. However, a large part of experimental 
events was realised precisely within these structures and 
spaces and with the material resources provided by the 
UBA. In this sense, the phenomena from the second half 
of the 1980s under discussion here can be understood as 
a process of radicalization from within. They constituted 
a kind of movement for democratisation, breaking hier-
archical structures and norms in the social fields of the 
visual arts, radically opening up ways of communication, 
and creating “dialogical” public spaces.

The UBA as a main structural body used to include 
the Studio of the Young Artist (YMA), whose membership 
was comprised of future members of the Union, that is, 
of young recent graduates of the art school. The YMA 
entertained a certain autonomy in the face of UBA’s exec-
utive bodies. It had an independent governing body and 
the structures for autonomous decision-making; it could 
propose exhibitions and had its own spaces at its dispos-
al. These were limited to the framework of annual group 
and individual art shows, while the Union’s members 
were in charge of the jury selection processes that took 
place according to its regulations. Despite the concep-
tual, visual and structural norms such exhibitions had to 
comply with, they nevertheless inspired interesting dis-
cussions and opened up horizons for novel conceptual 
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те и структурни норми, в които те трябва да се вмес-
тят, резултатите от тези изложби нерядко пораждат 
интересни дискусии и откриват хоризонти за нови 
посоки на мислене и работа.

В средата на 80-те години АМХ се оформя като 
една жива органична сплав от младо, интересно и 
будно поколение от автори, които развиват обостре-
на чувствителност към социалната и политическа 
атмосфера. Това са художниците от поколението на 
края на 50-те и началото на 60-те години, завършили 
Академията от ателиетата на български творци като 
Найден Петков, Румен Скорчев, Добри Добрев, Свет-
лин Русев, Христо Нейков. Още в тези ателиета се 
формират силни личности, които държат на своята 
автономност и отстояват творческата идея и нейна-
та независимост като свое право. 

Ранните прояви на алтернативно мислене имат 
характера на групова или индивидуална интелек-
туална и творческа игра, без особени ангажименти 
към резултата или към някаква по-широка социална 
реализация. Сравнително открити стъпки на подоб-
ни опити могат да се намерят дори в 60-те и 70-те 
години в инцидентни прояви на отделни художни-
ци, в малки приятелски и артистични кръгове или в 
спонтанни акции по време на студентските балове в 
Художествената академия. В тези години, често при-
ложните изкуства и богатите възможности на при-
ложните материи дават платформа за експеримен-
тация на нови идеи и форми – например, в лицето на 
творци като Владо Овчаров. 

Най-ранните документирани творби, излизащи 
извън нормите и инерцията на общите художестве-
ни изложби, се появяват по скулптурните пленери, 
организирани из уединени и отдалечени кътчета на 
страната. Там художниците правят радикални екс-
перименти с пространствените мащаби и времеви-
те измерения на произведенията, които активират 
динамични взаимовръзки между хората, времето и 
материалната и социална среда.

„ВОДЕН ЗМЕЙ“ И АКЦИИТЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА 
НА СТРАНАТА.
За първи по-цялостно обмислен и ефективен пробив 
в тематичните, идейно-визуални и формални граници 
в българското изкуство от 60-те години насам е рабо-
тата „Воден змей“ на Веселин Димов, сътворена на 
симпозиум по скулптура в дърво „Светът на детето“ в 
с. Кости, Странджа през септември 1983 година, как-
то и недокументираните инсталации на същия автор 
в морската градина във Варна месец по-рано. „Воден 
змей“ е пространствена композиция от дърво и въ-
жета, разположена на повърхността на реката в бли-
зост до селото. Замислена във впечатляващ мащаб 
и концептуална завършеност, творбата е създадена 
спрямо конкретните физически измерения на окол-
ната среда. „Змеят” присъства активно и лековато 

pathways and practices.
In the mid-1980s, the YMA was a lively organic blend 

of a new, interesting, and alert generation of artists who 
were especially sensitive towards the social and political 
atmosphere. These were the artists born at the end of 
the 1950s and beginning of the 1960s, who had gradu-
ated from the Academy of Arts in the classes of estab-
lished Bulgarian artists such as Nayden Petkov, Rumen 
Skorchev, Dobri Dobrev, Svetlin Rusev, and Hristo Neykov. 
The Academy’s studios already had been shaping strong 
personalities, which held their autonomy dearly and 
fought for their right to independent thought and artistic 
expression.

Early expressions of such alternative ways of think-
ing took the shape of group or individual intellectual and 
artistic play, without much commitment toward either its 
potential outcome, or toward a wider social realisation. 
Relatively explicit attempts in similar directions could be 
even noticed in the 1960s and '70s sporadically in the 
practice of individual artists, in limited groups of friends 
and artists, or in spontaneous artistic happenings per-
formed during student dance events in the Academy of 
Arts. In those years, it was often the applied arts along-
side the rich potentials of applied disciplines, which pro-
vided a platform for experimenting with new ideas and 
forms – as was the case with Vlado Ovcharov’s work. 

The earliest documented artworks, which challenged 
the norms and inertia of group art shows, appeared 
during sculpture workshops organised in secluded and 
distant corners of the country. It was there that artists 
undertook radical experiments with the spatial and tem-
poral dimensions of their pieces, which activated dynam-
ic relations between people, time, and the socio-material 
context.

WATER DRAGON AND PERFORMANCES IN THE 
INTERIOR OF THE COUNTRY
Veselin Dimov’s artwork Water Dragon [Voden Zmey], 
alongside previous undocumented works by the same 
author created for Varna’s Sea Garden, can be consid-
ered the first more fully conceptual as well as effective 
breakthrough in the thematic, visual, conceptual, and 
formal boundaries of Bulgarian art since the 1960s. This 
work was created in 1983 during the “The World of the 
Child” woodcarving symposium in the Kosti village in the 
Strandzha Mountain. Water Dragon was a spatial com-
position made of wood and ropes, placed on the surface 
of a river in the vicinity of the village. The work was im-
pressive in both its scale and conceptual integrity and 
was created in relation to the specific physical dimen-
sions of its environment. The “dragon" was actively yet 
lightly present in the natural environment. It imposed an 
inextricable connection between the installation and the 
surroundings that it interacted with.

In the two years following this artwork, performan-
ces, happenings, installations and other experimental art 
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в природната среда, като налага неразделна връзка 
между инсталацията и средата, с която тя си взаи-
модейства.

През последвалите две години епизодично и изо-
лирано се появяват акции, хепънинги, инсталации и 
други експериментални форми, главно по пленери 
и симпозиуми в различни части на страната, които 
странят от художествените процеси в столицата. 
Някои от тях са: началото на акция „Вечното дър-
во“ на Орлин Дворянов и Добрин Пейчев в Созопол, 
септември, 1984;³ инсталация „Хепънинг“ на Ванко 
Урумов и Милко Божков в Окръжна художествена 
изложба, Варна, декември, 1984; хепънинг в двора 
на Историко-художествен музей, Варна, септември, 
1985;⁴ „Пиеса 15 метра“ – акция на Димитър Грозда-
нов и участници в симпозиума по скулптура в дър-
во, Ясна Поляна, Бургаско, септември, 1985. Почти 
всички тези работи приемат форма, сродна на хепъ-
нинга, пърформанса и временната инсталация. Те 
остават недокументирани и без отглас в пресата. За 
повечето от участниците и зрителите те са момент-
ни акценти, която нямат особена претенция за исто-
ричност. Както отбелязва Диана Попова, всички те 
„не приемат нито един от гореизброените жанрове в 

forms took place in rather occasional and isolated ways. 
They occurred in various parts of the country predom-
inantly during open-air workshops and symposia while 
maintaining some distance from the art scene in the Cap-
ital. Some of these included: Orlin Dvoryanov and Dobrin 
Peychev’s beginning of the performance The Eternal Tree 
[Vechnoto darvo] in Sozopol (September 1984);³ an instal-
lation entitled Happening by Vanko Urumov and Milko Bo-
zhkov in the framework of the Regional Art Exhibition in 
Varna (December 1984); a happening in the courtyard of 
Varna’s Museum for Art History (September 1985);4 and 
A Fifteen-Meter Play [15 Metra Piesa], a performance by 
Dimitar Grozdanov with participants from the woodcarv-
ing symposium in the Yasna Polyana village in the Burgas 
rgion (September 1985). The form of all these artworks 
was closely related to performance art and time-based 
art installations. They remained undocumented and were 
rarely reviewed in the press. For most participants and 
viewers, these were fleeting events with no particular 
claim to historicity. As noted by Diana Popova, all of them 
“refuse[d] to adopt any of the above-mentioned genres 
in their pure state, nor [did] they take up any other par-
ticular form of a complex or conceptual art. It is not their 
character or artistic qualities that are important in these 

Статия на Димитър Грозданов, която разглежда експерименталните прояви на съвременните художници от средата на 1980-те на плене-
рите в Търговище, Сопот, Толбухин, с. Топола и др. „За няколко опита“, сп. Изкуство, бр. 9, 1988, стр. 18–24.

An article by Dimitar Grozdanov, which examines the experimental manifestations of contemporary artists from the mid-1980s at open-air work-
shops in Targovishte, Sopot, Tolbukhin, the village of Topola, and other locations “Za nyakolko opita”, Izkustvo Journal No. 9, 1988, pp. 18–24. 
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чист вид, нито някаква друга определена форма на 
комплексно или концептуално изкуство. Значение 
в случая имат не толкова характерът и художестве-
ните им качества, колкото самият факт на появaта 
им (почти едновременно) като стихиен стремеж към 
бягство от конвенциите“.5 

Сред реализираните подобни събития през го-
дините 1983–86 правят впечатление събитията в 
Северна България като пленера в Търговище, прове-
ден в две поредни години;6 изложбата на Димитър 
Грозданов и Албена Михайлова в Генерал Тошево; 
акцията на Димитър Грозданов „Пътят“ в с. Краище 
през юни 1986 година. 

Едновременно с „Пътят“ и независимо от него, на
пленера в Доспат, състоял се от 10 до 30 юни 1986 
година, се провежда акцията „Картонена змия“ на 
Стефан Зарков, Ива Владимирова и Чавдар Петров. 
Простряната десетки метри по хълмистата местност 
на Доспат картонена змия е още един сполучлив опит 
за намеса в околната среда и се отличава коренно от 
останалите произведения на пленера, характерът на 
които, според авторите, са били „присъщи на инерци-
ята на общите художествени изложби, ателиетата и 
привичната атмосфера“ на централизирания живот 

cases, but rather the very fact of their almost simultane-
ous emergence as a passionate aspiration to break with 
conventions”.5

Among similar events taking place between 1983 and 
1986, particularly memorable were those that occurred in 
the northern part of Bulgaria, such as the open-air work-
shop in Targovishte, organised in two consecutive years;6 
Dimitar Grozdanov and Albena Mihaylova’s exhibition in 
the town of General Toshevo; and Dimitar Grozdanov’s 
performance The Road [Patyat] in the village of Kraishte 
in June 1986.

Around the same time and independently of The 
Road, another performance took place during Dospat’s 
open-air workshop between 10–30 July, 1986. It was 
titled Cardboard Snake [Kartonena Zmiya] and was au-
thored by Stefan Zarkov, Iva Vladimirova and Chavdar 
Petrov. The snake, made out of cardboard, stretching 
over dozens of metres across the hilly region around 
Dospat, was another successful attempt to work with the 
natural environment. It starkly differed from the rest of 
the workshop, whose general character was described by 
the three authors as “ingrained with the inertia of group 
art exhibitions, studios and the typical atmosphere” of 
centralised urban life.7 The huge creeping snake engaged 

Статия на Димитър Грозданов, която разглежда експерименталните прояви на съвременните художници от средата на 80-те на пленерите 
в Търговище, Сопот, Толбухин, с. Топола и др. „За няколко опита“, сп. Изкуство, бр. 9, 1988, стр. 18–24.

An article by Dimitar Grozdanov, which examines the experimental manifestations of contemporary artists from the mid-1980s at open-air workshops 
in Targovishte, Sopot, Tolbukhin, the village of Topola, and other locations “Za nyakolko opita”, Izkustvo Journal No. 9, 1988, pp. 18–24.
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в градовете.7 Огромната пълзяща в пространство-
то змия се заиграва интерактивно с природата. В 
последвалата дискусия във в. Пулс, Ива Владимиро-
ва и Стефан Зарков споделят: 

Тук се тръгва от чисто художествен проблем, от 
друга художествена гледна точка, а не от предва-
рителен сюжет с предопределен резултат. Това 
променя смисъла и посоката на творчеството... 
Излизането извън кавалетното мислене и овладя-
ването на пространството – природно или градоу-
стройствено – във всички случаи води до качест-
вено нови творчески проблеми...8

Независимо едни от други, в противоположни краи-
ща на страната младите художници достигат до раз-
лични като изява, но сходни по същността си идеи. Те 
възникват именно на пленерите – тук по традиция се 
срещат и взаимодействат (активно или не) различни 
художествени възгледи. Решаваща роля изиграват 
скулптурните пленери и симпозиуми – взаимовръз-
ката с околната среда се налага като творчески и 
пространствен проблем. Често наличието и интере-
сът към непривични материали (понякога присъст-
ващи като регламент в програмите на пленерите) 
също стават една от причините за възникването на 
нови посоки на търсене. 

Особено важни за тези процеси са скулптурните 
симпозиуми в Ясна поляна близо до Бургас, скулп-
турният пленер Странджа-Сакар, симпозиумът по 
металопластика в Мадан, младежкият пленер „При-
рода“ и др. Вероятно затова повечето нови явления, 
появили се спонтанно и предшестващи столичните, 
имат сродни търсения, като загатват основно въ-
проси около битуването на произведенията в прос-
транството чрез активно взаимодействие с него и 
изследват нови типове комуникация със зрителя 

with nature in an interactive way. In a follow-up discus-
sion published by the newspaper Puls, Iva Vladimirova 
and Stefan Zarkov claimed:

Here we depart from a purely artistic problem and from a 
different artistic point of view, rather than from a pre-set 
plot with a predetermined result. This alters the meaning 
and the direction of artistic creation... Departing from the 
terms of traditional painting and working with space in-
stead, be it natural or urban, always leads to qualitatively 
different artistic problems […]8

On opposite sides of the country and independently of 
each other, young artists developed ideas which might 
have been different in terms of expressive means but 
were similar in their general character. They emerged 
precisely during the open-air workshops – a traditional 
space for encounter and interaction (active or passive) 
between different positions. Sculpture gatherings and 
symposia played a decisive role: there, the relation to the 
environment was posed as a creative and spatial prob-
lem in the parameters of the workshop. Often the availa-
bility of and interest in unusual materials (at times part of 
the workshop’s regulations) encouraged new directions 
for artistic explorations. 

The sculpture symposia in Yasna Polyana close to 
Burgas, the sculpture workshop “Strandzha-Sakar”, the 
art-in-metal symposium in Madan, the youth open-air 
workshop “Nature”, and others were particularly impor-
tant for these processes. Possibly due to the work of 
these and other workshops, most novel phenomena that 
emerged spontaneously and that preceded similar devel-
opments in the Capital, shared common interests. They 
generally posed questions regarding the artwork’s spa-
tiality and its interaction with space, while investigating 
new types of communication with the viewer. Their con-
ceptual and visual similarities to land/environmental art 
in Western European and American art of the 1970s are 
obvious. However, it would be too far-fetched to claim 
that there are any direct connections. Rather, the emer-
gence of these large-scale spatial interventions in both 
the urban and the natural environments should be exam-
ined within the specific context of the cultural transfor-
mations of late socialism.9

NONCONVENTIONAL FORMS AND ARTISTIC ACTIVI-
TY IN THE CAPITAL
Throughout these years, the Capital’s artistic life was 
dominated by the group exhibitions in the 6 Shipka Street 
Gallery, organised by the Union of Bulgarian Artists. Its 
organisational structures and mechanisms, namely the 
conceptual, visual, and genre regulations, as well as the 
selection processes, were limited within the boundaries 
of traditional forms such as painting, sculpture, graphic 
and applied arts. The events that permitted novel, experi-
mental creative activities started taking place much later 
and were realised only gradually. It was not until 1988 and 
with the arrival of dynamic collectives of young artists, 

Албена Михайлова – Бенджи, „Преминаване“, серия пърформан-
си, май 1990, Търговище. Архив на Албена Михайлова.

Albena Mihaylova – Bendji, “Passing Through”, performance series, 
May 1990, Targovishte. From the archive of Albena Mihaylova. 
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that life in the Capital and other cities started transform-
ing noticeably in the sphere of the visual arts. Members 
of the YMA organised the very few events that enabled 
and preceded the reception of these changes; they too 
followed the formats of traditional group or individual art 
shows. In this respect, the group exhibitions “The Artist 
and the Theatre” [Hudozhnikat i Teatarat] (January 1986), 
“Authored Print” [Avtorski Otpechatak] (April 1987), and 
“Ecology 87” [Ekologiya 87], which took place in Russe 
(December 1987) were particularly important.

In the Capital, novel artistic explorations appeared 
episodically in individual and group shows in the exhibi-
tion spaces. Some of them can be placed in the context 
of the events that charted out the path towards new ar-
tistic practices: those practices will later be defined as 
“nonconventional” since they departed from the frame-
works of the traditional art disciplines and acted as a cri-
tique of their limitations. The following exhibitions stand 
out in particular: Zlati Velev and Kiril Prashkov’s collabo-
rative exhibition in the gallery at 108 Rakovski Street in 
February 1986; the exhibition, “Denomination of the Ob-
ject” [Naimenovanie na obekta] by Plovdiv-based artists 
Albena Mihaylova, Vesko Velev and Ivan Tomanov half 
a year later; and the exhibition of works by Galina Delie-
va-Shehiryan and Rafi Shehiryan in May 1987 at the same 
gallery space in Sofia. All of these shows were marked 
by collaborative work. Overall, they sought integration 
of individual works within a unifying framework. For ex-
ample, in the exhibition “Denomination of the Object”, ar-
tists dressed the walls of the exhibition hall at 108 Rak-
ovski Street with [the fabric of] a parachute in order to 
soften up and unite the space. Against this background, 
Tomanov displayed bronze constructivist figures, Velev 
– paintings, while Mihaylova presented installations of 
huge prints together with their three-dimensional matri-
ces. The latter consisted of three human-size pyramids 
made of massive mahogany, which had been crafted dur-
ing the woodcarving symposium in Yasna Polyana in the 
summer of 1985.

“THE ARTIST AND THE THEATRE”
In January 1986 the Studio of the Young Artist organised 
the first youth stage design exhibition entitled “The Artist 
and the Theatre.” This show was one of the key predeces-
sors of the events that unfolded in the period between 
1986 and 1989. Until then, it was common to display min-
iature models of stage design projects; these were rarely 
convincing in conveying their effect, nor did they reveal 
properly the visual tasks faced by the stage designer. In 
contrast to this practice, the 33 young participants broke 
the stereotypes and inertia of exhibition conventions not 
only in the field of scenography but also in the visual arts 
overall. By means of nonconventional and entertaining 
decisions vis-á-vis established exhibition practices, the 
artists called the active stance of the viewers, encour-
aging them to break their passive attitude towards the 

именно чрез тези взаимодействия. Идейно-пласти-
ческите им сходства с т.нар. land/environmental art в 
западноевропейското и американското изкуство на 
70-те се налагат силно, но би било пресилено да се 
твърди присъствието на директни връзки. По-скоро 
появата на тези мащабни пространствени намеси в 
околната среда, както в градската, така и природна-
та, би трябвало да се разглеждат в специфичния кон-
текст на културните промени по времето на късния 
социализъм.9

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ФОРМИ И 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКТИВНОСТ В СТОЛИЦАТА
Художественият живот в столицата в тези години 
минава под знака на общите художествени изложби 
на „Шипка“ 6, организирани от СБХ, чиито ограниза-
ционни структури и механизми, а именно, идейната, 
пластическата и жанрова регламентираност и жу-
риране, ограничават авторите в границите на тра-
диционните форми – живопис, скулптура, графика, 
и приложни изкуства. Събитията, които позволяват 
нови, експериментални търсения настъпват значи-
телно по-късно и се реализират постепенно. Едва 
през 1988 година, с появата на силни колективи от 
млади автори, художественият живот в столицата и 
градовете поема пътя към промяната на своя облик. 
Броените събития, които предшестват тези промени 
и спомагат за тяхното възприемане, са дело на чле-
новете на Ателието на младия художник и те следват 
формата на традиционните общи художествени или 
индивидуални прояви. Особено важни в тази си роля 
са общите младежки изложби „Художникът и теа-
търът“ (януари 1986), „Авторски отпечатък“ (април 
1987), и „Екология 87“, (декември 1987).

Сред индивидуалните изяви в изложбените прост-
ранства на столицата, новите търсения са плахи и 
епизодични, но някои от тях намират своето място 
сред събитията, очертаващи пътя на новото изкуство 
– това изкуство, което по-късно ще бъде наречено 
„неконвенционално“ поради това, че излиза от рам-
ките на класическите художествени дисциплини и 
се явява като критика на техните ограничения. От-
крояват се съвместната експозиция на Злати Ве-
лев и Кирил Прашков в галерията на „Раковски“ 108 
през февруари 1986, изложбата „Наименование на 
обекта“ на пловдивските автори Албена Михайлова, 
Веско Велев и Иван Томанов половин година по-къс-
но, и изложбата на Галина Делиева-Шехирян и Рафи 
Шехирян през май 1987, която заема отново съща-
та софийска галерия. За тези изложби е характерна 
съвместната работа. В тях като цяло е търсен син-
тезът на отделните работи в цялостно представяне. 
Например, в „Наименование на обекта“ художниците 
обличат стените на залата на „Раковски“ 108 с пара-
шут, за да омекотят и обобщят пространството. На 
този фон Томанов излага бронзови конструктивист-
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displayed works. The dichotomy between viewer and 
artwork completely collapsed, destabilising and subvert-
ing some of the most ingrained norms of the exhibition 
space. The exhibition radically democratised the notion 
of stage space. The drastic shift turned the exhibition 
space into a peculiar kind of stage, which activated the 
audiences and turned them into a part of the cast.

Objects, such as old stage props, costumes, puppets, 
accessories, preparatory sketches, and mannequins 
were cleaned from the dust and arranged anew; they all 
came back to life in the familiar space of 125 Rakovski 
Street. Performances by actors and pantomimes, cos-
tume reviews, improvisations, and concerts also took 
place during the exhibition. They recreated a theatrical 
atmosphere and captured the inner life of stage design, 
namely, of what takes place behind the scenes and dur-
ing the working process. The entire concept of the exhi-
bition was inspired by Jerzy Grotowski and it turned the 
space into a focal point for interactive practices. The vis-
itor was a spectator, but also a participant in a peculiar 
kind of stage production. The latter’s point of departure 
was visuality rather than text. There, the protagonists 
were not based on pre-existing literary characters but 
rather the result of original artistic creations. Along with 
the toy mannequins which inspired a sense of enchant-
ment with their miniature delicacy, entire scenes com-
posed by life-size mannequins and actual architectural 
constructions emerged from the shadows. Of them, art 
critic and curator Maria Vassileva wrote: “the contrast be-
tween artistic intention, drawing, project and a finished 
curtain, costume or accessory is starkly apparent.”¹0 
Here, a more experienced eye might recognize another 
labour-intensive, time-consuming, and technical part of 
this profession. Reactions of the visitors varied greatly 
and their evaluations were polemical. However, it was 
obvious that the exhibition generated high interest. It 
provoked an unusual amount of reactions from the audi-
ence, while the gallery itself, which was transformed by 
the force of the stage, became a site of heated polemical 
encounters and professional conversations within the ar-
tistic communities.

On the occasion of “The Artist and the Theatre,” art 
historian and critic Boris Klimentiev noted that the exhibi-
tion clearly illustrated the contemporary audience’s need 
for “another, more dynamic form of communication with 
the visual arts. In this sense [the show] makes apparent 
possibilities that could be successfully realised in other 
forms of artistic expression.”¹¹ Numerous viewers from 
different backgrounds were attracted to the exhibition 
due to its interactive character and visual impact. The 
audience was no longer composed of passive spectators 
but rather became an immediate participant in the magic 
of stage design.

The makers of “The Artist and the Theatre” did not 
aim to provide an exhaustive account of the develop-
ment of contemporary stage design. Rather they took 

ки фигури, Велев – живописни платна, а Михайлова 
показва инсталации от мега отпечатъци и триизмер-
ните им матрици – три пирамиди с човешки размер 
от масивно махагоново дърво, изработени в симпо-
зиум по дърво в Ясна поляна през лятото на 1985. 

„ХУДОЖНИКЪТ И ТЕАТЪРЪТ“
През януари 1986 година Ателието на младия худож-
ник организира първата младежка изложба на сце-
нографията „Художникът и театърът“. Тя е един от ос-
новните предшественици, загатващи последвалите я 
процеси в годините 1986–89 в столицата. Противно 
на практиката да се показват миниатюрни макети на 
сценографските проекти, които трудно убеждават в 
търсените от авторите въздействия и не разкриват 
убедително проблематиката на визуалните задачи 
на сценографа, 33-мата млади участници разчупват 
стереотипите и инерцията на изложбените практики 
не само в сферата на сценографията, но на визуални-
те изкуства като цяло. Авторите изразяват чрез нес-
тандартни и забавни решения на експониране же-
ланието си да провокират активното у зрителя и да 
разчупят статичната му нагласа към представените 
творби. Дихотомията зрител-творба пропада изцяло, 
което дестабилизира и подрива някои от най-устано-
вените норми в изложбеното пространство. Излож-
бата демократизира радикално идеята за сценично 
пространство. Драстичната промяна в мащаба пре-
връща изложбеното пространство в дефакто сцена, 
която активира публиката и я превръща в действащи 
лица.

Почистени от праха, съчетани в нов ансамбъл от 
създателите си, старите декори и ненужният рекви-
зит, множество костюми, кукли, аксесоари, подгот-
вителни рисунки и манекени оживяват в познатото 
пространство на „Раковски“. Участието на актьори, 
пантомима, демонстрации на костюми, импровиза-
циите и концертите по време на изложбата пресъз-
дават театралната атмосфера и вътрешния живот 
на декора, задкулисното, процеса на работа. Ин-
спириран от идеите на Йежи Гротовски, цялостният 
замисъл на експозицията превръща изложбеното 
пространство в център на интерактивни практики. 
Посетителят е и зрител, и участник в своего рода 
постановка, чиято първопричина е визията, а не 
текстът; героите са не литературни образи, а ориги-
нални художествени решения. Наред с макетите – иг-
рачки, на които всичко изглежда приказно в своята 
миниатюрна изящност, от сумрака изникват цели 
части от сцени с манекени в човешки ръст, с реални 
архитектурни конструкции. За тях Мария Василева 
пише, „контрастът между авторовия замисъл, ри-
сунка, проект и готова завеса, костюм или атрибут е 
много силен“.¹0 Тук по-опитното око може да схване 
другата, трудоемка и техническа част от професията, 
която обикновено отнема огромно количество сили 
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as a starting point stage design as one of the most in-
terdisciplinary of arts to radicalise theatrical and artistic 
practice. While democratising the relationship between 
spectator and stage, artist and audience, spectator and 
“object”, the exhibition also raised awareness towards 
various issues such as the lack of acknowledgment and 
the marginalisation of stage designers and the collective 
work process happening behind the scenes. The artistic 
chaos, which reigned in the space of the 125 Rakovski 
Street Gallery, put forward a notion of theatre as a dy-
namic reality within the present, and created a sense 
of a persevering, critically minded young generation of  
artists.

“AUTHOR’S PRINT”
A year later the young audience flocked to the gallery at 
125 Rakovski Street again. The exhibition “Author’s Print” 
took place between March 19 and April 9, 1987; it was 
conceived by Kiril Prashkov and organised by the Studio 
of the Young Artist.¹² For 20 days its unusual form agi-

и време. Зрителските реакции са най-разнообраз-
ни, оценките – полемични. Високият интерес обаче 
е очевиден. Изложбата предизвиква необичаен об-
ществен отзвук, а галерията, обновена от преобразя-
ващата сила на сцената, се превръща в средище за 
разпалени творчески срещи и професионални разго-
вори. 

По повод на „Художникът и театърът“ Борис 
Климентиев отбелязва факта, че изложбата ясно 
доказва потребността на съвременната публика „от 
друга, по-динамична форма на общуване с визуални-
те изкуства и в този смисъл тя подсказва възмож-
ности, които могат да бъдат прилагани с успех и в 
други прояви на художествения живот“.¹¹ Изложбата 
печели многобройни почитатели от всички катего-
рии зрители поради нейния интерактивен характер и 
с широките възможности за визуално въздействие. 
Публиката вече не е пасивен наблюдател, а непо-
средствен участник в магията на сценичната драма-
тургия.

Дискусия с участници в изложбата „Художникът и театърът“ за пресечните точки между театралните и визуални изкуства, за динамики-
те между колективното и индивидуалното и други теми. Статията публикува работи на Невена Кавалджиева, Васил Рокоманов, Румен 
Добрев, Тодор Игнатов, Ема Ванкова и Светослав Кокалов. „Художникът и театърът. Първа младежка изложба на сценографията“, сп. 
Изкуство, бр. 10 , 1986, стр. 2–11.

Discussion with participants in the exhibition “The Artist and the Theater” about the intersections between the theatrical and visual arts, about the 
dynamics between the collective and the individual, etc. The article publishes works by Nevena Kavaldzhieva, Vasil Rokomanov, Rumen Dobrev, 
Todor Ignatov, Emma Vankova and Svetoslav Kokalov. “Hudozhnikat i teatarat. Parva mladezhka izlozhba na stsenografiata", Izkustvo Journal No. 
10, 1986, pp. 2–11.
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tated both the professional and the wider communities. 
According to its organisers, the main purpose of the event 
was: 

to open new directions in young Bulgarian graphic art; 
to stimulate experimentation; to familiarise [people at 
large] with the nature of the work and the processes in-
volved in graphic art printing; to propose new forms of 
display more adequate to the character of the works; 
to offer opportunities for discussion and to showcase 
authors’ experiments with different printing and graph-
ic techniques.¹³

In Filip Zidarov’s own words, the concept of the organ-
isers was to “establish and master a principle of organ-
isation and exposition that would let the social impact 
(on the professional guild and beyond it) determine its 
qualities. The show’s appeal is then proportional to the 
absolute value of art that is displayed within it”.¹⁴ Put dif-
ferently, there were two main factors organising the ex-
hibition: On the one hand, the artworks aimed to attract 
public interest on all levels and familiarise the viewer 
with the professional and technical side of graphic art. 
On the other, it aimed to stimulate artistic explorations 
oriented toward the widest possible expansion of the 
classical boundaries of graphic art within the context of 

Експозицията няма за цел да даде изчерпателна 
представа за развитието на съвременното сценог-
рафско мислене. По скоро „Художникът и театърът“ 
тръгват от сценографията като едно от най-интер-
дисциплинарните изкуства и радикализират пореди-
ца драматургични и художествени практики. Наред 
с демократизацията на връзките между зрител и 
сцена, зрител и художник и зрител и „обект“, тя ак-
тивира съзнание за проблемите около заслугите на 
сценографа, обикновено маргинализиран в задку-
лисното пространство. Творческата неразбория, коя-
то цари на „Раковски“ 125, по-скоро гради разбиране 
за театъра като една динамична действителност в 
настоящето и оставя усещането за настойчиво, кри-
тично настроено младо поколение.

„АВТОРСКИ ОТПЕЧАТЪК“
Година по-късно младата публика отново се стича в 
галерията на ул. „Г.С. Раковски“ 125. От 19 март до 9 
април 1987 г. е открита изложбата „Авторски отпе-
чатък“ по идея на Кирил Прашков и организирана от 
АМХ.¹² За 20 дни необичайният ѝ облик вълнува и 
специалистите, и широката публика. Според замисъ-
ла на организаторите основната цел на събитието е 

Дискусия с участници в изложбата “Художникът и театърът", сп. Изкуство, бр. 10 , 1986, стр. 2–11. 

Discussion with participants in the exhibition “Hudozhnikat i teatarat”, Izkustvo Journal No. 10, 1986, pp. 2011.
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the local artistic tradition and practice, considering that 
the graphic arts [in this context] are the most conserv-
ative arts in terms of techniques, materials, and forms. 
Furthermore, the exhibition also attempted to demon-
strate certain tendencies in new Bulgarian graphic art, 
which until then had remained without an outlet in group 
and individual exhibitions.

Albeit experimental, “Authored Print” worked accord-
ing to the principles of group art shows and remained 
within the established artistic frameworks in the country, 
especially in terms of its organisational methods. The 
works were still selected by a jury, even if it was done 
by members of the Studio of the Young Artist and by 
supporters of the idea for such an exhibition. The artists 
were allowed to combine different graphic art techniques 
with other fine arts genres, means of expression, non-tra-
ditional visual forms, and modes of display. Regardless 
of these possibilities, a considerable part of the partici-
pants followed the inertia of traditional formats, graph-
ic art techniques, visual explorations, and modalities 
of display, without being tempted by the opportunities 
they were offered by the organisers. However, some of 
the works did stand out, carrying the experimental spirit 
of the event. An effort to overcome established norms 
in graphic art and to signal their limitations in exploring 
new ideas, could be seen in the following works: Albena 
Mihaylova’s Tangram UFO [Tangram NLO], Kiril Prashkov’s 
Fence Weaving [Izplitane na plet], Lubomir Yanev’s A De-
tail from a Portrait of Z.L. [Detayl  ot portreta na Z.L.], Dim-
itrina Doychinova’s Cube-Unfolding [Kub-razgavka], Geor-
gi Ivanov’s Order and Chaos [Red i haos], and the works by 
Mihail Tanev, Yavor Tzanev and Valeri Cholakov.

In these works, the relationship between the artwork 
and the audience was conceived in terms of the connec-
tion between graphic art and the actual environment of 
the exhibition hall. Some of the works, in their conceptual 
integrity and visual presence, made a direct link to the ex-
hibition’s conceptual core. Others, instead, only touched 
upon the endless territories of experimenting with space. 
Yet they all boldly broke with the two-dimensional frame 
of the graphic print. They posed questions about the role 
of the artwork in conventional exhibition spaces, about 
the limitations dictated by this space in a traditional me-
dium like graphic art, and how and to what extent the 
viewer could be actively present in works that are pre-
sented in the “passive” expressive forms of the print. In 
addition, multiple solutions appeared with regard to the 
question of the relation between the print and the matrix 
– a problem central or inherent to graphic art.

Albena Mihaylova’s work offered an interesting take 
precisely on these questions. In her lithography which 
plays with abstract forms, we can see an interplay be-
tween the matrix and the graphic impression and an 
interest in exploring the space in-between. Mihaylova’s 
print reflects the speechless movement of stereographic 
elements, which unfolds in the space in front of it, locked 

...да разкрие новите търсения на младата българ-
ска графика, да стимулира експерименталното 
начало, да популяризира същността и процесите в 
областта на печатната графика у нас, да предло-
жи нови, съответстващи на характера на творби-
те форми на експониране, да даде възможност за 
дискусии, както и реализира авторски демонстра-
ции за отпечатване с различни графични техни-
ки...¹³

Организаторската концепция на Филип Зидаров 
визира, по неговите думи, „установяването и усвоя-
ването на такъв принцип на организация на експо-
зицията, при който социалният резонанс (в профе-
сионалното съсловие и извън него) да определя 
нейните качества, а атрактивността на проявата да е 
съизмерна с абсолютната стойност на показваното в 
нея изкуство“.¹⁴ Така идеята за целите на събитието 
се свежда до две основни принципни положения: да 
предизвика обществен интерес на всякакво равни-
ще чрез авторски демонстрации, запознаващи зри-
теля с професионално-техническата страна на гра-
фиката; да провокира и стимулира някои творчески 
търсения, ориентирани към възможното разширя-
ване, в условията на местната художествена тради-
ция и практика, класическите граници на графиката 
като едно от най-консервативните по отношение 
на техника, материал и форма изкуства. Изложбата 
също прави опит да покаже и определени тенден-
ции в младата ни графика, оставащи по силата на 
обстоятелствата непроявени в досегашните общи и 
самостоятелни изложби. 

Макар и експериментална, „Авторски отпечатък“ 
следва принципите на общите художествени излож-
би и остава в рамките на художествените структури 
в страната, особено в методите на организация. Жу-
рирането на творбите все още присъства, но то вече 
е извършвано от членове на АМХ и съмишленици на 
идеята за подобна изложба. Допуснати са комбини-
рането на различните графични техники с други плас-
тически жанрове, изразни средства и нетрадицион-
ни визуални форми и решения на излагане. Въпреки 
това една голяма част от участниците следват инер-
цията на традиционните формати, графични техники, 
визуално-пластически търсения и експозиционни 
похвати без да бъдат изкушени от предоставените 
им възможности. Има няколко силно различаващи 
се творби, обаче, които носят експерименталния дух 
на събитието. В тях се откроява стремежът да се 
преодолеят границите на обичайната графика, а и да 
констатират нейната недостатъчност в търсенето на 
нови проблеми. Такива са произведенията на Албе-
на Михайлова „Танграм НЛО“, Кирил Прашков „Из-
плитане на плет“, Любомир Янев „Детайл от портрета 
на З. Л.“, Димитрина Дойчинова „Куб-разгъвка“, Геор-
ги Иванов „Ред и хаос“, произведенията на Михаил 
Танев, на Явор Цанев и Валери Чолаков. 
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between the vertical and the horizontal plane. Also, the 
creator and the viewer became accomplices in the pro-
cess of perception. The point of view of the artist moves 
from the interior physical space of the installation to-
wards the exterior, or the surrounding environment. In 
combination with the spectator’s point of view, directed 
towards the interior of the work, the space of perception 
closes in on itself.

Dimitrina Doychinova’s work similarly offers multi-lay-
ered meanings, both in conceptual clarity and the com-
plexity of visual exploration. Her work, Cube-Unfolding, 
is well-built in its capacity to pose questions entirely re-
lated to the formal elements of the work, as well as the 
possibilities of representation in the graphic arts. On his 
part, Kiril Prashkov “weaves in” a fence physically pres-
ent in the gallery space, blurring the boundaries between 
three-dimensional space and the two dimensions of the 
graphic print.

Despite the lack of clarity about the organising and 
conceptual logic, and regardless of the differing quali-
ty, forms and character of the contributions, “Authored 
Print” provoked discussions in the press and activated 
the art communities. A program supporting the exhibi-
tion engaged wider communities in the ways of thinking 

Проблемът за взаимоотношенията между творба 
и публика в тях е разбран като проблем за връзка на 
графиката с реалната среда на залата. Някои от рабо-
тите, концептуално завършени и визуално изведени, 
кореспондират с идейното ядро на изложбата; други 
са единствено изкушени от безкрайните територии на 
експеримента с пространството, но всички те смело 
разкъсват двуизмерната рамка на графичния лист. 
Те задават въпроси за същността и ролята на услов-
ното пространство на творбите, за ограниченията, 
които то диктува в едно традиционно средство като 
графиката, и как и до каква степен зрителят може да 
присъства пряко в произведения, които се свеждат 
до „пасивните“ изразни форми на отпечатъка. Наред 
с това се появяват и множество решения на пробле-
ма около взаимодействието на графичния отпечатък 
със самата матрица – проблем, който се съдържа в 
един от основните елементи на графиката.

Интересно изведено в тази насока е решението 
на Албена Михайлова. В нейното произведение сме 
свидетели на обиграване и овладяване на простран-
ството между плочата и отпечатъка в абстрактни 
форми. Литографският отпечатък на Михайлова е 
отразил безмълвното движение на стереометрични-

Разговор между Димитър Грозданов, Филип Зидаров, Максимилиян Киров, Борис Климентиев и Елисавета Мусакова по повод младежка-
та изложба „Авторски отпечатък“. Сп. Изкуство, 1987, бр. 9, стр. 16–26.

Conversation between Dimitar Grozdanov, Filip Zidarov, Maximilian Kirov, Boris Klimentiev and Elisaveta Musakova on the occasion of the youth 
exhibition “Authored Print”. Izkustvo Journal No. 9, 1987, pp. 16–26.
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while making contemporary graphic art. It included intro-
ductory demonstrations of different graphic and printing 
techniques, discussions around new graphic techniques, 
and a performance focused on the process of print-
ing. Conceived by Luchezar Boyadjiev, the performance 
showed the printing of a large linoleum cut in front of 
the visitors. “Authored Print” also made a point about the 
need for a clearly formulated curatorial or conceptual 
idea in public art shows.

One more event, an eagerly expected performance 
which took place in the court of the University of Sofia on 
26 May 1987, should count among the events in the Cap-
ital that paved the way for the experimental tendencies 
across the country in the years to follow.¹5 Overall, its 
outcomes were contradictory and the scant archival and 
documentary materials leave an impression of a chaotic 
and eclectic performance and of a vaguely articulated 
improvisation.

NEW PHENOMENA IN THE FIELD OF DISCUSSION: 
THE NOTION OF “NONCONVENTIONAL FORMS”
A year earlier multiple discussions had already taken 
place, debating theoretically questions that pertained to 
the “sociologisation” of artistic reality. The newspaper 
Puls, which was relatively independent at the time, de-
voted multiple pages to these discussions in the course 
of several months. In a series of columns, which provid-
ed the opportunity of independently authored positions, 
these discussions created a polemic around issues such 
as the undetermined role of the art critic and the neces-
sity of reframing the role of critique in the contemporary 
art scene of the country. One after another, in a series of 
in-depth feature articles (mostly authored by young art 
critics), the infrastructural problems that the arts faced 
began to emerge. The articles also problematized the 
norms and limitations that conditioned participation, 
the bureaucratization of cultural institutions, and other 
issues of the day. An unmediated account was provided 
on the social role of the critic, her professional respon-
sibilities vis-á-vis the audience and the artists and her 
structural role not only as a writer but also as a key fig-
ure in the organisation of the cultural material. In these 
polemics, reference to worldwide curatorial practices re-
vealed that exhibitions with a productive and informative 
effect were usually organised around a specific political 
or social problem, often engaging the history or major 
tendencies in the contemporary visual arts. It was also 
noted that there is a pressing need of critique in the pres-
entation and interpretation of contemporary art in the 
local context. The discussions further posed problems 
around the social role of the art critic in the country and 
the practical limitations of this role; the lack of space 
for her profession in contemporary cultural life; the in-
ertia; and the narrow frameworks and clichés that limit 
the possibilities of critical thought. While searching to 
identify reasons for the unsatisfactory conditions for the 

те елементи, разгръщащи се в пространството пред 
него, заключено под прав ъгъл между вертикална 
и хоризонтална равнина. Освен това създателят и 
зрителят са съучастници в процеса на възприятието. 
Гледната точка на авторката е от вътрешното физи-
ческо пространство на инсталацията към външното, 
средата. В комбинация с гледната точна на зрителя 
отвън навътре към творбата, пространството на въз-
приемането се затваря или по-скоро окръгля. 

Подобни многопластови смисли – от концептуал-
но ясно решение до сложни визуални изследвания 
ни предлага и Димитрина Дойчинова. Изключител-
но издържана като пластически проблем, като ком-
плексно анализиране на различни изобразителни 
средства, но вплетени органично в графичната из-
разност, се откроява работата ѝ „Куб-разгъвка“. Ки-
рил Прашков „доплита“ реално присъстващия плет 
в произведението си с изобразителните похвати на 
графиката, за да размие границите между триизмер-
ното пространство и затворените измерения на гра-
фичния лист.

Въпреки неясните като цяло организационни 
позиции, концептуална изведеност и различните по 
качество, форма и същност участия, „Авторски отпе-
чатък” предизвиква дискусии в печата и активира 
средите. Програмата по време на изложбата прави 
усилие да привлече интерес сред широката публика 
в проблематиката на съвременните графични тър-
сения. Тя включва познавателни демонстрации на 
различни графични и печатарски техники, дискусии 
около новите графични техники, както и хепънинг по 
идея на Лъчезар Бояджиев, по време на който пред 
погледите на посетителите е създадена и отпечата-
на голяма обща линогравюра. Освен това „Авторски 
отпечатък“ поставя проблема за нуждата от ясно из-
ведена кураторска или идейна концепция в общест-
вените художествени прояви.

Сред поредицата събития в столицата, които 
очертават пътя на експерименталните тенденции в 
страната, се вписва и очакваният с интерес хепънинг 
в двора на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, проведен на 26 май 1987 г.¹5 Като цяло 
резултатите са противоречиви, а оскъдните архивни 
и документални материали оставят впечатление за 
хаотичност, еклектика и импровизация с неясно съ-
държание.

НОВИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ДИСКУСИОННОТО ПОЛЕ. 
ТЕРМИНЪТ „НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ФОРМИ“.
Още година по-рано многобройни дискусии повди-
гат и обсъждат теоретично въпроса за новия тип 
„социологизация“ на художествената реалност. 
Сравнително независимият по това време вестник 
„Пулс“ посвещава множество страници на тези дис-
кусии в продължение на няколко месеца. В поредица 
от рубрики, даващи възможност за независима ав-
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art critic in the Bulgarian art scene during the mid-‘80s, 
these discussions publicly registered the acute need for 
independent specialised publications and the need to al-
ter the policies of already existing venues. They also em-
phasised the need for galleries, museums, and research 
and educational centres that would put forward their own 
independent programs. They voiced the need, expressed 
by artists and critics alike, for more democratic mecha-
nisms in the sphere of cultural life in the country.

The newspaper Puls took up another important topic 
that had been raised by the exhibition “Authored Print” 
and the performance that took place in Sofia Universi-
ty’s inner courtyard of May 1987. Тhe discussion raised 
the question of the role of the “experiment” in Bulgarian 
contemporary art. It explored both theoretical dimen-
sions and the historical shifts of notions and practices 
of experimentation in the contemporary visual arts in 
the country. It posed the question where do we search 
for this experiment in traditional artistic production or 
in “some new forms of life of the artworks”.¹6 Taking 
as a starting point some particularly significant artistic 
phenomena from the previous years (such as the stage 
design exhibition “The Artist and the Theatre”; “Authored 
Print”; the woodcarving symposium in the Yasna Polyana 
village by Burgas; some individual and group young ar-
tists’ exhibitions at the 108 Rakovski Street Gallery; the 
“happenings” in Targovishte and General Toshevo; and 
the artistic intervention in the natural environment close 
to Dospat), participants in these discussions formulated 
more precisely the notion of “experiment” that had pre-
viously been used almost intuitively. They defined more 
narrowly the new professional terminology needed to 
make sense of these “experiments” and brought atten-
tion to the role of the social and cultural environment as 
a stimulating or, conversely, limiting factor. The discus-
sions drew a comparison between the experimental ten-
dencies in Bulgarian art and West-European tendencies 
in the visual arts from the second half of the twentieth 
century. Thus, they also made a point about the necessity 
for their consideration in a global and historical context.

To avoid the limitations of terms such as “experi-
ment” and “innovation”, the need became more tangible 
to find a more relevant language, precise yet flexible, for 
the new and vibrant phenomena appearing on the scene 
of the visual and performance arts in Bulgaria. Gradually 
the notion of “nonconventional forms” established itself 
as a term of compromise to describe those phenome-
na, which had the role of an avant-garde in the artistic 
situation of the 1980s – that is, they aimed to openly 
critique and reject traditional media and conceptions 
of art, to subvert and expand them. The term “noncon-
ventional forms” mostly encompassed installations, 
happenings, object art, performance art, assemblages, 
new media art and other non-traditional, non-academic 
visual mediums. Authors often noted that from the point 
of view of “worldwide” (which they equated with West-

торска позиция, дискусиите полемизират въпроси 
около неустановената роля на критика и необходи-
мостта от реабилитацията на критическата дейност 
в съвременната художествена сцена в страната. В 
задълбочени и дълги обзорни статии (предимно на 
млади критици) изплуват един по един проблемите 
на съвременната по това време обществена худо-
жествена структура, нормите и ограниченията, кои-
то се явяват като условие за участие, бюрократиза-
цията на художествените институции и други. Много 
непосредствено се дава сметка за социалната роля 
на критика, неговите професионални отговорности 
пред публиката и художниците, структурната му роля 
не само като пишещ, но и като ключова фигура при 
организацията на конкретния художествен матери-
ал. Позоваването на световната практика в поле-
миките разкрива, че градивен и познавателен ефект 
имат предимно онези експозиции, които са подбра-
ни около определен политически или социален про-
блем, от историята или съвременното състояние на 
визуалните изкуства и др. Изтъква се и наложител-
ното участие на критиката в тяхното осмисляне и 
поднасяне. Редом с това, остро и критично се поста-
вят проблемите около практическото ограничаване 
на социалната роля и значимост на изкуствоведа в 
страната, около липсата на място за неговата про-
фесия в съвременните процеси, около инерцията, 
теснотата и клишетата на критическото мислене. 
Търсейки причините за това незадоволително поло-
жение на критика в българската художествена сцена 
в средата на 80-те, дискусиите отбелязват публично 
острата необходимост от независими специализи-
рани издания и необходимостта от промяна в поли-
тиката на вече съществуващите такива. Те подчер-
тават нуждата от галерии, музеи и изследователски 
и образователни центрове, водещи собствена худо-
жествена политика. Декларират желанието на ху-
дожници и критици за по-демократични механизми 
на художествения живот в страната. 

В. „Пулс“ подема една друга важна тема, повдиг-
ната от наскоро преминалата изложба „Авторски 
отпечатък“ и хепънинга в двора на Софийския Уни-
верситет (май 1987 година). Полемиката повдига въ-
проса за „експеримента“ в българското съвременно 
изкуство – първоначално в теоретичен план, а след 
това и за движението на това понятие в съвремен-
ните художествени процеси в страната. Поставя се 
въпросът къде да търсим експеримента – дали в 
традиционната художествена продукция, или в „ня-
кои нови форми на живот на произведенията“.¹6 На 
базата на някои по-важни  явления  през  измина-
лите  години  (сценографската изложба „Художникът 
и театърът“, „Авторски отпечатък“, симпозиумът по 
скулптура в дърво в Ясна поляна, Бургаска област, 
някои от индивидуалните и груповите младежки 
изложби на ул. „Раковски“ 108, хепънингите в Тър-
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ern, contemporary, and modern) art, these practices are 
by no means nonconventional. In a local context, howev-
er, this term expressed a position and creative practice 
that distanced itself from the traditional “easel” formats 
and was juxtaposed to them. Accepting the term of com-
promise “nonconventional arts,” art critics avoided the 
notion of “avant-garde” and its associated meanings in 
the context of Western art history. This choice reflected 
the specificities of the new phenomena in the context of 
late socialism and avoided their reduction to the Western 
avant-gardes.

Despite this, a Euro- and Western-centric tradition 
dominated art criticism’s discourses on Bulgarian con-
temporary art. It situated inertly the history of noncon-
ventional forms in the country within the frameworks of 
Western European and American avant-garde, reading 
both wider tendencies and individual artworks through 
the prism of Western categories and phenomena. In-
stead, the specificity of the artistic phenomena termed 
“nonconventional” needs to be investigated in more de-
tail by taking into account the historic, cultural and polit-
ical context of late socialism in Bulgaria and Southeast 
Europe; it cannot be reduced to the context, history, and 
logic of development of the Western avant-gardes. Com-
parative analyses are indeed necessary for the purpos-
es of a more attentive study. These should, however, be 
done by avoiding an exclusive focus on juxtapositions 
with the West without carefully tracing the material and 
conceptual influences on Bulgarian nonconventional art. 
Furthermore, these should be studied in the context of 
similar tendencies in Eastern European and Balkan coun-
tries from the same period.

“THE CITY?”
The exhibitions “The Artist and the Theatre” and “Au-
thored Print”, as well as the series of individual exhibi-
tions and interventions in Sofia that we have examined 
were realised within relatively pre-established spaces 
and frameworks. They opened possibilities for creative 
practices in “nonconventional” directions, without taking 
these directions fully. The exhibitions, “The City?” [Gra-
dat?], which took place in Sofia (with the homonymous 
group of artists that formed around it) and “11.11.88” in 
Blagoevgrad, made a breakthrough in the direction of a 
fully-fledged conceptualism by means of nonconvention-
al forms. These exhibitions managed to formulate a so-
cial critique in their content and activate the gallery as а 
public and political space.

“The City?” was eagerly awaited by the audience and 
took place from 8-21 June 1988 again in the spaces 
of 125 Rakovski Street Gallery in Sofia. Artists Andrey 
Daniel, Bozhidar Boyadzhiev, Vihroni Popnedelev, Gre-
di Assa and Nedko Solakov, together with the art critic 
Filip Zidarov, had started preparing the exhibition since 
the homonymous group had formed in 1986. In the years 
prior to the formation of the group and the realisation 

говище, в Генерал Тошево, художествената намеса 
в природната среда край Доспат и др.) участниците 
в дискусиите формулират по-точно съдържанието 
на понятието „експеримент“, употребявано почти 
по интуиция. Те уточняват новата професионална 
терминология, която тези „експерименти“ изискват 
и обръщат внимание върху ролята на социалната и 
културна среда като стимулиращ или ограничаващ 
фактор. Дискусиите съпоставят експерименталните 
тенденции в българското изкуство с традициите на 
западноевропейското изкуство от втората полови-
на на века. Възниква въпросът за осмислянето им в 
световен и исторически контекст. 

Необходимостта да се намери по-точен и гъвкав 
термин за новите, жизнените, значимите за актуал-
ния художествен живот явления става по-осезаема, 
за да се избегнат ограниченията на понятия като 
„експеримент“ или „новаторство“. Постепенно тер-
минът „неконвенционални форми“ се налага ком-
промисно като понятие за тези явления в България, 
които имат качествата и ролята на авангардни в ху-
дожествената ситуация на 80-те, тоест целят открита 
критика и отхвърляне на традиционните медии, тях-
ното подриване или разпъване. Терминът „неконвен-
ционални форми” обединява основно инсталации, 
хепънинги, обекти, пъформанс арт, асамблажи, нови 
медийни изкуства и други нетрадиционни, неакаде-
мични визуални форми. Авторите често отбелязват, 
че от гледна точка на историята на „световното“, 
имайки предвид западното, съвременно и модерно 
изкуство, тези практики съвсем не са неконвенцио-
нални. В локален контекст обаче този термин носи 
в себе си идеята за разграничаване и противопоста-
вяне на тези средства от досегашните класически, 
традиционни за страната кавалетни форми, и тяхно-
то представяне. По този начин, приемайки компро-
мисното понятие „неконвенционални изкуства“, ху-
дожествената критика избягва понятието „авангард“ 
и значенията, които то носи от историческа гледна 
точка на западното изкуство. Този избор отразява 
специфичността на новите явления в контекста на 
късния социализъм и избягва редуцирането им до 
западния авангард. 

Но въпреки това, в критиката на съвременното 
ни изкуство силно присъства евро- и западно-цен-
трична традиция, която инертно ситуира историята 
на неконвенционалните форми в България в рамките 
на западноевропейския и американския авангард и 
разчита както по-широките течения, така и конкрет-
ни работи, чрез категориите и явленията на Запад. 
Спецификата на художествените явления, наречени 
„неконвенционални“ обаче трябва да се разглеждат 
по-внимателно с поглед към историческия, култур-
ния и политическия контекст на късния социализъм 
в България и Югоизточна Европа и не могат лесно 
да се редуцират до контекста, историята и логика-
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of “The City?”, these names had already been closely as-
sociated with the dynamic life of contemporary art from 
the 1980s. The collective exhibition was unusual both 
in terms the previous activity of each individual artist, 
and as a phenomenon in the artistic life of Bulgaria as 
a whole.

Why “The City?” with a question mark? Perhaps the 
topic is not worth discussing or maybe the artists 
doubt their own capacities to tackle it? Perhaps the 
City created by the authors is merely an imaginary 
notion, a wish or an apprehension? Or the City itself, 
which inspired its recreation, will turn out to be too 
flawed and different, untrue, unreal in terms of its pro-
jection in the exhibition hall?¹7

These are the introductory questions posed by art his-
torian and critic Filip Zidarov as a way of opening up 
some interpretative fields. The imaginary projection he 
alludes to was invoked by the neon advertisement sign 
placed at the entrance of the exhibition to lure the pas-
serby inside. One entered the space in order to escape 
the turmoil of everyday life for a few minutes, with all of 
its noise, pedestrian rhythm, the obligations and the time 
that is always running short. Yet having barely crossed 
the entrance, the visitor found herself once more in the 
painfully familiar street: there, people could experience 
the same buildings and apartment blocks; the same ve-
hicles and the honk of their horns; and the same steps 
of busy passersby, cats, dogs, laughter, strangers mur-
muring under their breath, all engulfed by the anonymous 
environment. 

The exhibition inside resembled a huge assemblage 
of urban everyday life and objecthood; it was documen-
tary and naturalistic to a certain degree. Waste contain-
ers filled to the brim; a silhouette of a person holding a 
shopping bag and toilet paper rolls running around in 
haste; posters; announcements; old cars; broken TV sets 
– discards of urban culture. The contemporary urban en-
vironment was the central theme of the exhibition: the 
ordinary urban person, the social setting of the city, the 
anonymous and alienated subject of the large socialist 
city, and the urban subculture from the dynamic period 
of the late 1980s.

There is great amount of lyricism present in the ex-
hibition, which is, however, almost completely stifled 
by the biting satire flowing from every piece. The works 
contained protest against the culture of mass consump-
tion of the contemporary urban dweller and against the 
means of mass information, understood as a way of de-
priving subjects of their individuality. Both the topic and 
its interpretations were possible only due to the specif-
ic artistic structure of the exhibition. The relationship 
between resident and their surroundings was superim-
posed over the relation between artist and artwork, par-
ticipant and observer. It is as if this was the only chance 
to enter into a different kind of relation with the environ-
ment, both for those involved in the production of urban 

та на развитието на западните авангарди. С цел на 
едно по-внимателно проучване, сравнителни анализи 
са необходими, но не бива да се преекспонират съ-
поставки със Запада, без да са проучени внимателно 
материалните и идейните влияния върху българското 
неконвенционално изкуство. Те също трябва да се 
обмислят в контекста на сходни тенденции в източно-
европейските и балкански страни по същото време.

„ГРАДЪТ?“
Изложбите „Художникът и театърът“ и „Авторски от-
печатък“, както и поредицата от самостоятелни из-
ложби и акции в София, разгледани досега, биват ре-
ализирани малко или много в установените граници. 
Те отварят пътищата на артистичната мисъл в „не-
конвенцио-нални“ посоки, без да успеят да поемат 
по тях. Пробив в посоката на оформен концептуали-
зъм на неконвенционалните форми правят изложби-
те „Градът?“ в София (и оформилата се едноименна 
група от художници) и „11.11.88“ в Благоевград.  Тези 
три изложби успяват да разгърнат социална критика 

в съдържанието си и да активират галериите като об-
ществено-политическо пространство.

Очакваното с интерес събитие „Градът?“ се про-
вежда от 8–21 юни 1988, отново в залата на „Ра-
ковски“125 в София. Художниците Андрей Даниел, 
Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Греди 
Асса, Недко Солаков и изкуствоведът Филип Зида-
ров подготвят изложбата още от сформирането на 
едноименната група през 1986 година. От няколко 
години преди обособяването на групата и реализи-
рането на „Градът?“, тези имена са тясно свързани с 
динамизма на съвременното изкуство на 80-те. Тази 
колективна изложба е необичайна, както за досе-
гашната им активност, така и като явление в худо-
жествения живот. 

Защо „Градът?“ с въпросителна накрая? Дали те-
мата не е достойна или авторите се съмняват 
във възможностите да я обхванат? Дали Градът, 
създаден от авторите не е само една имагинерна 
представа, желание или опасение? Или самият 
Град, инспирирал пресъздаването си, се оказва 
твърде несъвършен и различен, неистински, не-
реален спрямо своята проекция в залата? ¹7

Това са въвеждащите въпроси, които изкуствоведът 
Филип Зидаров поставя, за да отвори някои полета 
на тълкуване. Като че ли най-близо до фасадната 
същност, за която Зидаров говори, е неоновият ре-

Детайл от в. Пулс, който отразява изложбата „Градът?“ 

Detail from the newspaper Puls reflecting on the exhibition “The City”?
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кламен надпис, поставен на входа да примами ми-
нувача вътре. Влизаш, за да избягаш за минути от 
водовъртежа на всекидневието, шума, пешеходния 
ритъм, от мисълта за задълженията и винаги бърза-
щото време. Но едва прекрачил прага се озоваваш 
отново на улицата, позната до болка – там ни оч-
акват същите сгради и блокове, превозни средства 
и режещи клаксони, стъпки на бързащи минувачи, 
котки, кучета, смях на млади хора, странници, които 
си мърморят нещо, погълнати от анонимната среда. 
Експонатите в залата имат характера на огромен 
колаж от градското ежедневие и градската пред-
метност, съдържат известна доза документалност 
и натуралистичност. Кофи за боклук, претъпкани с 
отпадъци, подгонен силует с пазарска чанта и рула 
тоалетна хартия в ръцете си, афиши, обяви, стари 
коли, неработещи телевизори, отпадъци на урбанис-
тичната култура. Темата е образът на съвременната 
урбанистична среда – обикновеният градски човек, 
социалната градска среда, анонимността и отчуж-
дението в големия социалистически град, градската 
субкултура през динамичното време в края на 80-те. 

Известната доза лиризъм обаче е почти заглуше-
на от хапливата сатира, която струи от всеки експо-
нат. Силно присъстващ е протестът срещу масовата 
потребителска култура на съвременния градски оби-
тател, срещу средствата за масова информация, кои-
то присъстват като инструмент за обезличаване. И 
темата, и внушенията, свързани с нея, са възможни 
единствено чрез специфичната художествена струк-
тура на изложбата. Връзката между обитателя и това, 
което го заобикаля, е насложена върху взаимовръз-
ките между художник и творба, участник и зрител. 
Като че ли, както за създателите, така и за „потърпев-
шите” на урбанистичната култура това е единствени-
ят шанс да потърсят някакъв по-различен начин за 
комуникация със средата, в която живеят. Отдел-
ните обекти на изложбата са не само асамблажи от 
изведени от своя реален контекст вещи, защото все-
ки предмет е претърпял определена художествена 
интервенция и е престанал да бъде самия себе си. 
Превърнат е от художниците в носител на нов смис-
лов, художествен и емоционален контекст, а отдел-
ните инсталации се свързват в обща система, която 
има амбицията да бъде колкото концепция, толкова 
и манифест. Работите пресъздават улицата и вещи-
те – може би най-типичната софийска улица, както и 
баналните, формиращи ежедневието, но срастнати с 
физическото ни съществуване вещи. Те са преобра-
зени, преобърнати и поднесени на градския жител с 
много ирония. Всичко това, както и начинът, по кой-
то са аранжирани и композиционно решени експози-
цията и осветлението, отключва критически поглед 
към урбанистичния живот по времето на късния со-
циализъм, като в същото време създава една синте-
тична метафора на Града. „Градът?“ е по-скоро пре-

space and those subjected to it. The individual objects 
on display in the exhibition were not just ready-made 
objects because each of them had been altered through 
artistic intervention, ceasing to be itself. The artists had 
turned the objects into bearers of new semantic, artistic 
and emotional content, while the different installations 
were connected through an overall structure, which or-
ganised the show conceptually and also functioned as a 
manifest. The artworks recreated the Rakovski Street – 
perhaps the most typical street in Sofia – as well as the 
mundane things that make up everyday life and are tied 
to our physical existence. They were transformed, turned 
upside down and offered back to the urban dweller with 
much irony. In combination with the lighting and the com-
position of the space, the show encouraged a critical 
engagement with the problems of urban life during the 
years of late socialism, while creating a synthesis that 
metaphorically stands for the city. “The City?” was above 
all a transformation of a familiar space into an environ-
ment with its own vitality and capacity to absorb in itself 
everything and everyone within its gravitational field, the 
city not as an illustration but as a synthesised image, one 
composed of the signs of its own materiality.

The exhibition was intended to work as an organic 
whole and aimed to quell individual artistic styles and 
their distinctiveness; yet despite this fact, artists such as 
Bozhidar Boyadzhiev, Nedko Solakov and Andrey Daniel 
developed sharp social commentaries and stood out. 
Solakov reconstructed a “corner” with souvenir objects 
tailored to a hypothetical inhabitant of the City. He drew 
the visitor into the realm of industrially produced art and 
mass aesthetics flourishing in the uniform environment 
of urban life.

Bozhidar Boyadzhiev offered a sharp social critique 
by turning to the issue of alienation in the urban environ-
ment. Using the frames of car windows, he made skilful 
drawings of typical urban characters: portraits of sad lon-
ers and of rushed, estranged working people. One could 
catch a fleeting glance of them through the windows of 
a flying car. Boyadzhiev recreated alienated and individu-
alised states of mind, the result of urbanisation, catching 
them with the sensitivity of a worldview which is itself 
an effect of the same context. Two additional installa-
tions by the same artist continued this line: an aban-
doned car reflecting its surrounding urban environment, 
and framed canvasses on a podium installed on an old 
car. Boyadzhiev brought attention to the closed off and 
self-sufficient reality of the urban environment, valid only 
for itself. Distance and alienation, reticence and indiffer-
ence – this is how he portrayed urban society from the 
late socialist period.

Filip Zidarov took a similar direction: in his work Re-
flection [Otrazhenie], he created mirror images of the city, 
where urban subjects were reflected, taking on mon-
strous forms. Andrey Daniel provided a new reading of 
Cervantes’ heroic and ironic character in his urban “Don 
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Quixote”, composed of urban trash. For how long will 
these modern Don Quixote’s keep romanticising the des-
titution of the big city? The exhibition made visible the 
reverse side of the romanticised cosmopolitanism and 
openness of the city: when looked at from the point of 
view of human relations, it revealed a sense of isolation, 
loneliness and monstrosity.

“The City” remains the first large-scale and fully con-
ceptualised avant-garde phenomenon in Bulgarian art 
from the late 1980s. During its brief existence, whether 
praised or condemned, the exhibition was visited by far 
more people than traditional art could have hoped for. 
Social and age groups that usually rarely enter art spac-
es of this sort visited the exhibition. In contrast to prior 
unarticulated shows using nonconventional means, the 
exhibition was conceptually thought-through, position-
ing itself against worn-out exhibition practices and the 
pre-established conception of the audience as a passive 
spectator. It took up a social theme and turned contem-
porary art into a means for critical engagement.

образяване на познатото пространство в среда със 
своя собствена жизненост и способност да абсорби-
ра като част от себе си всичко и всеки, който попада 
в неговата гравитация. Градът не като илюстрация, а 
като усещане за него, неговият синтезен образ, със-
тавен от знаците на неговата материалност. 

Въпреки че експозицията е замислена като едно 
органично цяло с идеята да тушира отделните авто-
рови почерци и своеобразие, някъде в сянката на об-
щото внушение в изложбата се открояват обострени-
те социални коментари на художници като Божидар 
Бояджиев, Недко Солаков и Андрей Даниел. Солаков 
е реконструирал един „кът“ от сувенирни предмети на 
хипотетичен средностатистически жител на Градът. 
Той ни въвлича в царството на индустриално-произ-
веденото изкуство и масовата естетика, която про-
цъфтява в унифициращата среда на градския живот. 

Най-острата социална критика е постигнал Божи-
дар Бояджиев, който се обръща към проблема за от-
чуждението на човека в урбанизираната среда. Като 
използва рамките на автомобилни прозорци, той 
ни предлага виртуозни рисунки на типични градски 
персонажи – портрети на тъжни самотници, забър-
зани и затворени делови хора – всички те видени 
мимоходом зад стъклата на летящия автомобил. 
Той пресъздава отчуждени и индивидуализирани 
състояния, резултат на урбанизацията, доловени с 
чувствителността на светоусещане, което е плод от-
ново на тази среда. В останалите две инсталации, с 
които авторът участва – изоставената кола, в която 
се оглежда заобикалящата я градска среда, и рам-
кирани платна, поставени на пиедестал върху стар 
автомобил, Бояджиев ни насочва към затворената 
и самодостатъчна, валидна единствено за себе си 

Първата изложба на едноименната група „Градът?“ отваря врати 
на 8 юни, 1988 в галерията на ул. „Раковски“ 125 в София. Снимка: 
Зафер Галибов. Архив на Филип Зидаров.

The first exhibition of the eponymous group “The City?” opened its 
doors on 8 June 8 1988 in the gallery at 125 Rakovski Street in Sofia. 
Photos: Zafer Galibov. From the Archive of Filip Zidarov. 

Момент от изложбата „Градът?“ в галерията на ул. „Раковски“ 125 
в София, 8–21 юни 1988 г. Снимка: Зафер Галибов. Архив на Филип 
Зидаров.
Moment from the exhibition “The City?” in the gallery of 125 Rakovski 
St., 8–21 June 1988. Photos: Zafer Galibov. From the Archive of Filip 
Zidarov.
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“11.11.88”, BLAGOEVGRAD
Eleven young artists from Blagoevgrad staged an un-
usual kind of public activity, which they playfully titled 
“11.11.88.”¹8 The authors displayed paintings, sculptures, 
and drawings, but also freely constructed combinations 
and individual objects in the spirit of the assemblage, the 
ready-made and the installation. On the occasion of the 
exhibition, Boris Klimentiev has remarked: “In compari-
son to the canonical understandings and conventions 
of the time, which related to the genre and formal puri-
ty of traditional-format artworks, this kind of collection 
of expressive structures comes across for some people 
as way too unusual, while for others it is outright sus-
picious”.¹9 The exposition was imaginatively and ingen-
iously set up in the spaces of the Blagoevgrad gallery 
“Stoyan Sotirov” and functioned as an entirely coherent 
ensemble. Similarly to the collective behind “The City?,” 
the decision of the young artists from Blagoevgrad to or-
ganise an alternative exhibition dates back several years 
before its actual realisation, while some of them had 
been interested in alternative forms of visual expression 
even earlier.

From the very beginning the idea had been to deal 
with a pressing political subject with a focus on ecologi-
cal issues in the context of heavy industrial development. 
According to Klimentiev, “ecological hardships of our 
contemporary civilization” lay at the core of the exhibi-
tion. These led “to the problems of modern existence and 
the psychological and moral problems of the human be-
ing, together with existential matters of the current times 
and the role of culture as a form of hope, but also as an 
active means to intervene in the complex reality of mod-
ern society”.²0

This is why the means of expression were dictated 
by the topic itself. Klimentiev has provided an account of 
the exhibition’s background: 

The strong sense that a new form of communication 
is needed naturally led to an intervention that acutely 
shook the audience’s consciousness and was realised 
through untraditionally modelled impressions. There 
was, however, one more dialectical principle, which 
predetermined the typical visual and formal character 
of the exhibition – it resulted from the specific logic 
of the individual artistic development of some of the 
eleven artists. As already mentioned, the wish to op-
erate through means and categories considered non-
traditional for our artistic practice has been felt long 
ago in this region. For those who follow closely the 
development of young artists from Blagoevgrad, the 
changes at the time are not unexpected. It is not nec-
essary to look too far back in the past to remember 
that in the mid-70’s Sasho Stoitsov and Vasko Ivanov 
established Blagoevgrad as a peculiar centre of hy-
perrealism in Bulgaria – and that was a hyperrealism 
in its highest form. It is from this point of departure 
that younger artist Georgi Kovachev’s creative path-

реалност на градската среда. Отдалечение и отчуж-
дение, затвореност и безразличие – така той пред-
ставя градското общество по времето на късния со-
циализъм. 

Подобна посока поема и Филип Зидаров. В твор-
бата си „Отражение“ той създава огледални отраже-
ния на града, в които градските субекти придобиват 
изкривени и уродливи форми. Андрей Даниел ни 
предлага нов прочит на сервантесовия героично-иро-
ничен герой в градския си „Дон Кихот“, създаден от 
отпадъците на града – тези модерни донкихотовци, 
докога ли ще романтизират мизерията на големия 
град? Изложбата ни показва обратната страна на 
романтизираната космополитност и отвореност на 
града – погледнат от страна на човешките взаимоот-
ношения, от него лъхат изолираност, самота и урод-
ливост. 

„Градът?“ остава първото голямо и изцяло обмис-
лено „авангардно явление в българското изкуство 
от края на 1980-те. Независимо дали бива превъз-
насяна или заклеймявана по време на краткото си 
съществуване, изложбата се радва на посещаемост, 
която традиционно-нормативното изкуство трудно 
би постигнало. Към нея се насочват социални и въз-
растови групи, които рядко попадат в художествени-
те пространства на града. За разлика от досегашните 
неартикулирани неконвенционални прояви, изложба-
та е концептуално обмислена и съзнателна интервен-
ция. Използвайки визуалния език като критическо 
средство, тя се противопоставя на изразходваните 
изложбени практики и установеното място на публи-
ката като пасивен наблюдател, подхваща съвремен-
на социална тематика и превръща съвременното 
изкуство в средство на критическа ангажираност. 

„11.11.88“, БЛАГОЕВГРАД
Под игривото означение „11.11.88“ преминава нео-
бичайната колективна проява на единадесет млади 
благоевградски художници.¹8 Редом с работи, които 
отговарят на представите ни за нашата съвременна 
живопис, скулптура или рисунка, авторите показват 
съвсем свободно изградени комбинации и обекти от 
типа на асамблажа, реди-мейда и инсталацията. „В  
сравнение с канонизираното в изложбената ни прак-
тика разбиране по това време за жанрово-видова 
чистота на развиващите се у нас кавалетни форми 
– отбелязва Борис Климентиев по повод изложба-
та – подобен сбор от изразни структури изглежда 
твърде непривичен, а за някои – направо съмните-
лен.“¹9 Аранжирана с много въображение и находчи-
вост в пространствата на благоевградската галерия 
„Стоян Сотиров“, експозицията действа като напъл-
но сплотен ансамбъл. Подобно на групата „Градът?“, 
конкретното решение да осъществят неконвенцио-
нален тип изложба владее съзнанието и на младите 
благоевградски художници отпреди няколко години, 
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way commenced. Ognyan Mehandzhiev  also arrived 
at hypervisuality at a certain point. The local artistic 
atmosphere, revitalised by the young artists’ intense 
explorations, attracted new artists too: it is here that 
Plamen Bonev put into practice his interesting gift as 
a painter, while the youngest amongst the artists nat-
urally joined in and found their proper creative envi-
ronment.²¹

Hyperrealism’s pronounced interest in the literal illusion 
of authenticity of the visible world was transformed 
into a purposeful interest in the real object. This interest 
left a tangible mark on the whole exhibition. The object, 
which had been removed from its usual environment, 

въпреки че някои от тях проявяват интерес към ал-
тернативни форми на визуален изказ по-рано. 

Още в начален стадий идеята се насочва към 
актуална политическа проблематика с фокус вър-
ху проблемите на екологията в контекста на разви-
тието на тежката индустрия. Според Климентиев в 
идейното ядро на изложбата стоят „екологически 
изпитания на съвременната ни цивилизация“, които 
се отварят към „проблемите на модерното същест-
вуване с психическите и нравствените проблеми на 
човека, с екзистенцията на настоящето и ролята на 
културата като упование, но и като активно средство 
за въздействие в сложната действителност на мо-

дерния социум“.²0 
Ето защо самата проблематика предпоставя из-

бора на изразните средства. За предисторията на 
изложбата Климентиев пише:

Убеждението, че е необходим нов тип комуника-
ция, естествено води до остро разтърсваща интер-
венция в съзнанието на публиката, осъществява-
ща се посредством нетрадиционно моделирани 
внушения. Съществува обаче и друга диалектичес-

was bestowed upon with a status of a sign and was 
made to carry unexpected, even opposing meanings. 
One of the most characteristic examples of this was, as 
remarked by Klimentiev, Stoitsov’s work Boom in the Elec-
tricity Industry [Bum v energetikata], in which the artist 
transformed an old cupboard into a peculiar kind of ener-
gy depot. All drawers were empty except for one, which 
contained some coal. This work ridiculed the discourse 
of electricity, while reminding us of the reality of chronic 

Изкуствоведът Борис Климентиев разказва за първата изложба на група „Благоевград“, „11.11.88  – Благоевград“. Представени са рабо-
ти на Иван Милушев, Аксиния Милева, Димитър Угринов, Пламен Бонев, Васко Иванов, Сашо Стоицов и др. „11.11.88 – Благоевград“, сп. 
Изкуство, 1989, бр. 2, стр. 24–26.

Art historian and critic Boris Klimentiev writes about the first exhibition of the “Blagoevgrad” group, “11.11.88  – Blagoevgrad”. Works by Ivan Milu-
shev, Aksinia Mileva, Dimitar Ugrinov, Plamen Bonev, Vasko Ivanov, Sasho Stoitsov, and others were presented. 11.11.88 — “Blagoevgrad”, Izkustvo 
Journal No. 2, 1989, pp. 24-26.
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deficiency of energy resources in the years of late social-
ism. A mature critical conceptualism could also be found 
in the works Home Ecology [Domashna ekologiya] by the 
same author; Still Life (artificially reconstructed nature 
morte) and 88 Scattered Iron Feelings [88 razhvarlyani 
chuvstva] by Vasko Ivanov; In Vitro (natural landscape in 
a test tube) by Ognyan Mehandzhiev, and others. Accord-
ing to Klimentiev’s description:

In two paintings as well as in the installation Apple, 
Plamen Bonev was preoccupied with the same motif: 
the apple (treated mainly as a formal [plasticheski] el-
ement) was present as a symbol with multiple mean-
ings. It was developed into a modern semantic code 
and made references to the tension between the con-
structive and destructive forces of the present day... 
Georgi Kovachev’s Portrait, an assemblage with its 
peculiar capacity to shift according to the spectator’s 
intervention, illustrated different approaches to the 
aesthetic value of the image throughout different ep-
ochs. In fact, the retrospective approach typical of this 
work is also central to the overall concept of the eleven 
artists; it works as a uniting principle in the individual 
directions they have taken.²²

The topic of ecology and the environment skilfully intro-
duced a critique of individualization and the undemocrat-
ic governance of production; consciousness about the 
need for environmental protection; the harmful impact of 
heavy industry upon nature and the population; as well as 
the depletion of natural resources. These were a critical 
set of issues against which the critique of socialism was 
formulated in the second half of the 1980s. Some of the 
most important informal activist organisations critical 
towards the undemocratic aspects of socialism formed 
around these environmental concerns as they intersect-
ed with social and political issues. 

The events “The City?” and “11.11.88” constituted 
a watershed moment in dismantling old artistic norms 
and the hegemonic institutional structures in the coun-
try. Despite the fact that surprise and mistrust towards 
these events dominated at the time, the audience fol-
lowed them with great interest. Furthermore, they were 
long anticipated in the young professional circles. These 
exhibitions also worked as a catalyst for the work of the 
Studio of the Young Artist, which soon enough ventured 
to make crucial internal changes and took a direction to-
wards progressive politics.

THE EIGHTH YOUTH EXHIBITION OF THE UNION OF 
THE BULGARIAN ARTISTS
Members of the Studio of the Young Artist initiated the 
first effort to challenge the established exhibition prac-
tice of the Union of the Bulgarian Artists. The occasion 
was provided by the National Youth Exhibition, which 
used to take place on a triennial basis in the spaces of 
the Union’s gallery on 6 Shipka Street. Its eighth edition 
was presented between February and May 1989 and was 

ка закономерност, която предопределя типичния 
образно-пластически характер на изложбата – тя 
произтича от специфичната логика в индивидуал-
ното творческо развитие на някои от единадесет-
те. Както бе споменато, желанието да се оперира с 
нетрадиционни за нашата практика художествени 
средства и категории в този регион се предусеща 
отдавна и за онези, които следят отблизо разви-
тието на благоевградските млади художници про-
тичащите промени по това време не са неочаква-
ни. Не е необходимо да се връщаме много назад, 
за да си спомним, че в средата на 70-те години 
Сашо Стоицов и Васко Иванов утвърждават Бла-
гоевград като своеобразен център на хиперре-
ализма у нас, при това в най-чист вид. От такава 
изходна точка започва творческото си развитие 
и по-младият Георги Ковачев, а в определен етап 
към хиперобразността се насочва и Огнян Механ-
джиев. Съживена от интензивните търсения на 
младите, местната творческа атмосфера привли-
ча и нови автори – именно тук осъществява инте-
ресното си живописно дарование и Пламен Бонев, 
естествено се приобщават и намират своя среда 
най-младите.²¹ 

Подчертаното внимание на хиперреализма към бук-
валната илюзия за автентичност на видимия свят 
тук се трансформира в целенасочен интерес към 
реалния предмет, който слага осезаем отпечатък 
върху цялата изложба. Извадена от обичайната си 
среда, вещта достига равнището на знак и става но-
сител на неочаквани, преобърнати смисли. Един от 
най-характерните примери за това, както отбелязва 
отново Климентиев, е работата на Сашо Стоицов 
„Бум в енергетиката“, като трансформира стар шкаф 
в своеобрзен енергиен склад, от чийто многобройни 
чекмеджета само в едно все още са останали въ-
глища. Тази работа иронизира официалния език на 
властта, като ни напомня за реалностите на хронич-
ния недостиг на енергийните ресурси през късните 
години на социализма. Зрял критически концеп-
туализъм има и в работите „Домашна екология” на 
същия автор, „Натюрморт” (изкуствено възпроиз-
ведена мъртва природа) и „88 разхвърляни чувства 
железни“ на Васко Иванов, „In vitro“ (природен ланд-
шафт в епруветка) на Огнян Механджиев и др. По оп-
исанието на Климентиев, 

...в две живописни платна и в инсталацията си 
„Ябълка“ Пламен Бонев третира единосъщен мо-
тив – изведен като основен пластичен елемент, 
ябълката присъства и като многозначен символ – 
и прераствайки в модерен семантичен код, отпра-
ща към асоциациите за противоборството на гра-
дивните и разрушителните сили в съвремието... 
Изграден в духа на асамблажа, със специфичната 
си способност да се променя спрямо намесата на 
зрителя, „Портрет“ на Георги Ковачев нагледно 
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organised by Filip Zidarov and Yaroslava [Iara] Boubnova. 
The large-scale youth exhibition provoked discussions 
and controversies, which were unprecedented since its 
very first edition in the mid-1960s. In terms of its organ-
isation and form, the Eighth Youth Exhibition actually 
turned out to be way too traditional. The jury choices were 
made in the most objective and democratic way possible, 
yet they still created a predominantly conventional and 
representational exposition. Aleksandar Raykov, Antoniy 
Sofev, Elena Parusheva, Kolyo Karamfilov, Lyuben Kostov 
and Filip Zidarov participated with “nonconventional” 
artworks. The ground level on the first floor hosted the 
most interesting and provocative pieces, whereas upper 
levels remained calm and languid, in stark contrast to the 
daring artistic thought found on the lower floors. In com-
parison to the previous edition of the youth exhibition, 
which took place in 1986 and was subject to criticisms 
for its lack of art dealing with pressing social themes, 
this time the exhibition attempted to engage matters of 
social and public relevance. However, the multitude of 
ideas and proposals related to the actual content of the 
youth exhibition (addressing the principles of display, the 
selection panel, the issues of socialisation, evaluation, 
and popularisation of the works) were present only in the 
discussions around it. The exhibition’s promise to depart 
from and expand the traditionally established limits of 
the space at 6 Shipka Street remained unfulfilled.

The Eighth Youth Exhibition confronted two perspec-
tives without advancing or repudiating any of them. From 
the point of view of the emerging alternative processes 
it was mostly considered traditional, whereas from the 
point of view of the traditional forms and genres it was 
seen as avant-gardist. Regardless of this, the show with-
out question expanded further the field of the visual arts. 

THE ESTABLISHMENT OF THE CLUB OF THE YOUNG 
ARTIST
The existence of the Studio of the Young Artist was ter-
minated at the Congress of the Union of Bulgarian Art-
ists in June 1989. It had existed since 1961 and used 
to be the only wide-ranging professional organisation for 
young artists under the age of 35, whose membership 
was premised on their participation in a certain number 
of exhibitions or artistic projects. The Congress’ decision 
gave way to a different kind of youth association: The 
Club of the Young Artist (CYA), later renamed to The club 
of the Eternally Young Artist. Members of the newly es-
tablished organisation were former members of the Stu-
dio of the Young Artist and recent graduates of the Acad-
emy of Arts. According to the draft statute of the Club, 
its main goals were to “facilitate the creative self-real-
isation of the young generation of Bulgarian artists by 
implementing a democratic, pluralistic and dynamic 
model of artistic life,” “enable experimental, unusual and 
avant-garde art activities of young people”, “to encourage 
the formation of new artistic groups, to foster contacts 

илюстрира различното отношение към естетиче-
ската стойност на образа през различните епохи. 
Характерният за тази работа ретроспективен под-
ход всъщност е водещ в цялостния замисъл на 11-
те и преминава като обединяваща диря през инди-
видуалните пътеки на художниците.²²

Темата за екологията и околната среда умело вплита 
критиката на индустриализацията и недемократич-
ното управление на производството, съзнанието за 
опазването на околната среда, вредите на тежките 
индустрии върху природата и населението, изчерп-
ването на природните ресурси – кризисна проблема-
тика, чрез която се формулира критиката на социа-
лизма през втората половина на 80-те и около която 
се сформират някои от най-важните неформални ак-
тивистки организации, критични към недемократич-
ните аспекти на социализма.

Събитията „Градът?“ и „11.11.88“ са преломен мо-
мент в разкрепостяването на старите художествени 
норми и доминиращите институционални структури 
в страната. Въпреки че на този етап все още пре-
обладават изненадата и недоверието, публиката ги 
следи безрезервно и с подчертан интерес, а сред 
младите професионални среди те са очаквани от 
дълго време. Тези изложби действат и като катали-
затор в дейността на АМХ, което много скоро дръзва 
да осъществи необходимите вътрешни промени и да 
се насочи към прогресивна политика. 

ОСМАТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА ИЗЛОЖБА 
В СБХ
Първият опит-пробив в изложбената практика на 
СБХ е иницииран от членовете на АМХ. Поводът е На-
ционална младежка изложба, провеждана на всеки 
три години в галерийните зали на „Шипка“ 6. Поред-
ната ѝ осма реализация е представена от февруари 
до май 1989 година с организатори Филип Зидаров 
и Ярослава Бубнова. Мащабната младежка изложба 
на СБХ този път събужда дискусии и спорове, не-
запомнени от времето на първото ѝ издание през 
средата на 60-те. Всъщност по своята организация 
и форма Осмата младежка изложба е твърде тради-
ционна. Подборът на журито този път е максимално 
обективно и демократично, но все пак създава една 
като цяло обичайна и доста представителна експо-
зиция. Участници с неконвенционални работи в нея 
са Александър Райков, Антони Софев, Елена Пару-
шева, Кольо Карамфилов, Любен Костов и Филип 
Зидаров. На партера и на първия етаж са съсредо-
точени най-интересните и провокативни творби, 
докато горните етажи остават спокойни и вяли, не-
съответстващи на дръзкото артистично мислене 
на първите. За разлика от предишната младежка 
изложба през 1986 година, която понася критики 
поради липсата на работи с актуална обществена 
тематика, този път изложбата прави опит да се ан-
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between its members and support their group projects”, 
“to develop contacts between young art and its audience, 
including by stimulating private collections and patron-
age”, ”to utilise new art spaces”, to follow, report on, and 
polemicize contemporary artistic processes in Bulgarian 
art, and so on.²³

Especially interesting were the newly gained rights of 
the ordinary members of the CYA, which provided mem-
bers with an opportunity to participate in the legislative 
functions of the club, to take part in juries, and to put 
into practice ideas that could not have been implement-

гажира със социални и обществени проблеми. Но 
многото идеи и предложения за същностното съ-
държание на младежката изложба – около прин-
ципите на експониране, журиране, социализиране, 
оценяване и популяризиране – присъстват само в 
дискусиите. Без реализация остава желанието екс-
позицията да напусне и разшири определените ѝ 
по традиция граници на галерията на ул. „Шипка“ 6.

Осмата национална младежка изложба по-скоро 

сблъсква две гледни точки, без да застъпва или оп-
ровергава в идеята си никоя от тях – от позицията 
на развилите се авангардни процеси тя е по-скоро 
традиционна, а от гледната точка на традиционните 
видове и жанрове – авангард. Но тя е факт, който оп-
ределено подсказва по-нататъшното разширяване 
полето на визуалните изкуства. 

Покана за изложба-преглед на дейността на Клуба на (вечно) 
Младия Художник, организирана през февруари-март 1992 г. на 
ул. Шипка 6. „Клубът на (вечно) Младия Художник се създаде в 
началото на 1989 г. „Новото отроче, вместо да се кротне уютно 
под родителското крило в качеството си на профилирана детска 
градина, започна да се държи неприлично“ – гласи изявлението 
на Клуба, възникнал през 1989 г. „Изработи си статут на крайно 
обидни и неприемливи организационни принципи…, започна да 
включва в редиците си когото си ще и въобще… И вместо да се съ-
образи с изискването за възрастова граница 35 години, се обяви 
за вечно млад“. В. Арт, 6–12 февруари 1992, бр. 5, стр. 12.

Invitation to a retrospective exhibition of the activities of the (Forever) 
Young Artist Club, organized in February-March 1992 at 6 Shipka Street. 
“The (Forever) Young Artist Club” was established at the beginning 
of 1989. “The new kid, instead of snuggling comfortably under the 
parental wing in its capacity as a profiled kindergarten, began to behave 
inappropriately" – declares the statement of the club, which emerged in 
1989. “It developed extremely offensive and unacceptable organizational 
principles"..., began to include in its ranks whoever it wants... And 
instead of complying with the requirement for an age limit of 35 years, 
it declared itself eternally young". Art Newspaper No. 5, 6–12 February  
1992, pp. 12.

Изкуствоведката Диана Попова пише за Осмата национална мла-
дежка изложба във в. Пулс. Представена е работата на Любен 
Костов „Машина за рисуване“, както и мненията на посетители. „В 
търсене на третото лице. Осма национална младежка изложба“. 
В. Пулс, бр. 9, 28 февруари, 1989, стр. 9.

Art historian and critic Diana Popova writes about the Eighth National 
Youth Exhibition in Puls. The work of Lyuben Kostov Painting Machine 
is presented, as well as the opinions of the visitors. “V tursene na 
tretoto litse. Osma natsionalna mladezhka izlozhba”. Puls Newspaper 
No.9, 28 February 1989,  pp. 9.
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ed via the established jury process. In brief, members 
could participate in the discussion and decision-making 
of all issues pertaining to the club’s activity. The democ-
ratisation of its structure also freed all of its members to 
participate in other artistic associations, both within the 
Union and beyond it.

The sense that the Club of the Young Artist needs 
to become an organisation of a new type – essential-
ly different from the bureaucratized and undemocratic 
structures of the Studio of the Young Artist and the Un-
ion of Bulgarian Artists – became apparent in the multi-
ple discussions around the statutes of the club and the 
rights of its members. Gradually, the governing policies 
of the Club of the Young Artist started taking shape: the 
new organisation was meant to coordinate the activi-
ties of different autonomously-governed groups as well 
as to represent a decentralised federation of structures, 
whereby the latter would emerge, collaborate, and disin-
tegrate according to a logic inherent to their own artistic 
processes. The club’s politics were directed exclusively 
towards encouraging the experimental, nonconventional 
trends in Bulgarian art. Immediately after its legalisation, 
the CYA commenced a dynamic activity, marked by the 
enthusiasm for the new tendencies. 

“EARTH AND SKY”
“Earth and Sky” [Zemya i nebe] was the first exhibition of 
the Club of the Young Artist, which subsequently gained 
historical significance. Taking place from 6-30 October 
1989, it occupied the space of the vast roof terrace of 
the 6 Shipka Street Gallery, as well as the gallery spac-
es at 108 Rakovski Street. “Earth and Sky” was curated 
by Diana Popova and Georgi Todorov.²⁴  It presented the 
first nation-wide survey of the “nonconventional” forms 
in Bulgaria and showcased together artists and collec-
tives, who had hitherto worked disconnected from each 
other in different parts of the country. Its unusual mode 
of display was highlighted by its location at the roof ter-
race of the exhibition spaces belonging to the Union of 
the Bulgarian Artists (UBA). This location was sugges-
tive of one of the event’s goals, the dissolution of the 
centralized space for visual art in the country. The visi-
tor walked up the staircase, passing by floors of gallery 
space – the aim was not to spend time in any of the exhi-
bition halls [belonging to the organisation], but to rather 
exit the building in the upward direction and see the sky. 
Elena Parusheva’s artwork Toward the peak [Kam varha], 
installed along the staircase, invited visitors up towards 
the top floor. “Earth and Sky” was also “an exhibition in 
progress” – new artists continuously joined it, perfor-
mances and artistic actions were staged in its course, 
and so on. As noted in the catalogue of the First Annual 
Soros exhibition “N forms? Reconstructions and inter-
pretations”, it “coincide[d] with the most active period of 
political and ideological unrest and turmoil in the country, 
which directly preceded the end of socialism. The visi-

ПОЯВАТА НА КЛУБА НА МЛАДИЯ ХУДОЖНИК 
През юни 1989, на поредния конгрес на СБХ, казион-
ното Ателие на младия художник (АМХ) бива закри-
то. То съществува от 1961 година като единствено 
и всеобхватно обединение на всички млади творци 
до 35-годишна възраст, които имат определен брой 
участия в изложби или авторски реализации. Реше-
нието на конгреса дава път на младежко обединение 
от нов тип – Клуб на младия художник (КМХ), по-къс-
но преименуван в Клуб на вечно младия художник 
(КвМХ). Членовете на новосформирания клуб са 
бивши членове на АМХ и млади, наскоро завърши-
ли Академията художници. Според проектоправил-
ника на клуба, основните му цели са „да съдейства 
за реализацията на младото поколение български 
художници, като осъществи демократичен, плура-
листичен и динамичен модел на художествен живот“ 
и заедно с това „да подпомага експерименталните, 
нестандартни и авангардни творчески дейности на 
младите“, „да поощрява създаването на творчески 
групи, да стимулира контактите между членовете си 
и подпомага техните групови инициативи“, „да раз-
вива контактите на младото изкуство с публиката 
включително като поощрява частното колекционер-
ство и меценатство“, „да овладява нови художестве-
ни пространства“, да следва, отразява и полемизира 
актуалните художествени процеси в българското из-
куство и т.н.²³ 

Особен интерес представляват извоюваните пра-
ва на редовите членове на КМХ, които предоставят 
възможност за участие в законодателните функции 
на Клуба, в журирането на изложби, както и в реа-
лизирането на идеи, неподлежащи на журиране. На-
кратко, членовете вече могат да участват в обсъж-
дането и решаването на всички въпроси, свързани с 
дейността на КМХ. Демократизацията в структурата 
на Клуба предоставя и свободата на участие на все-
ки негов член в други творчески сдружения – както в 
рамките на сдружението, така и извън него. 

В многобройните дискусии около статута и пра-
вата на КМХ проличава убеждението, че КМХ тряб-
ва да бъде обединение от нов тип, различно в същ-
ността си от бюрократизираните и недемократични 
структури на АМХ и СБХ. Постепенно се оформя по-
литиката на управление на Ателието на младия ху-
дожник – новият клуб трябва да бъде координатор 
на дейността на отделни самоуправляващи се групи, 
да представлява децентрализирана федерация от 
структури, които ще се появяват, преплитат и разпа-
дат по логиката на художествените процеси. Полити-
ката на Клуба се насочва изцяло към реализацията 
на експерименталните, неконвенционални насоки в 
българското изкуство. Веднага след узаконяването 
си, КМХ започва активна дейност, белязана с ентуси-
азма от новите тенденции.
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tors of the exhibition perceive[d] the roof terrace to be 
a ‘free space’, and the works on display – as a 'sign of 
breaking with canons and dogmas of all kind'”.²5 The par-
ticipant artists and their artwork were openly declared 
to be “avant-garde”. In the context of the existing institu-
tional forms of creative life, [the artists and their works] 
carried the rebellious spirit of the political changes that 
came shortly after.

At the same time, “Earth and Sky” provided an over-
view of the development and diversity of the non-tradi-
tional forms in Bulgaria up to that point. The exhibition, 
which consisted mostly of installations and objects, was 
accompanied by an anthology of photo materials, which 
documented the new forms of visual art from previous 
years in Sofia, Blagoevgrad, Lovech, Tolbuhin, Targo-
vishte, etc. It included a video selection of documentary 
films by Albena Mihaylova and Dimitar Grozdanov, Georgi 
Todorov, Dimitrina Doychinova, Dobrin Peychev and Orlin 
Dvoryanov. The show also screened recordings of past 
performances, including Breathing Exercises [Dihatelni 
uprazhneniya], Negation of the Object [Otrichane na pred-
meta], Honour to Maystora [Pochit kam Maystora] (an art 
happening in Kurtovo Konare), as well as the happening 
Last Supper [Taen obyad] in Sofia’s Beer Factory.

The open space on the roof terrace of 6 Shipka Street 

„ЗЕМЯ И НЕБЕ“
Първата и впоследствие придобила историческо 
значение изложба на КМХ е „Земя и небе“, която зае-
ма просторния покрив-тераса на „Шипка“6 и галерия-
та на улица „Раковски“ 108 от 6 до 30 октомври 1989. 
Куратори са Диана Попова и Георги Тодоров.²⁴ Тя е 
първата национална изява на неконвенционалните 
форми в България и представя заедно автори и ко-
лективи, работили до тогава изолирано в различни 
краища на страната. Необичайният ѝ облик се под-
чертава и от мястото на покрива-тераса на излож-
бените площи на СБХ, което загатва една от целите 
на събитието – разграждането на централизираното 
пространство за визуално изкуство в страната. По-
сетителите минават през етажите на галерията на 
СБХ, но не за да се спрат на някой от тях, а за да на-
пуснат сградата, да видят небето. Работата на Еле-
на Парушева „Към върха”, разположена по стълбите 
на етажите, увлича посетителите нагоре към върха. 
Също така, „Земя и небе” е „изложба в развитие” – 
в нея непрекъснато се включват нови художници, 
правят се пърформанси, акции и пр. Както бива от-
белязано в каталога на Първата годишна изложба на 
„Сорос“ „N форми? Реконструкции и интерпретации“, 
тя съвпада с най-активния период на политически и 
идеологически брожения и трусове в страната, пря-
ко предхождащи края на социализма. Посетителите 
на изложбата възприемат покрива-тераса като „сво-
бодно пространство“, а представените произведения 
– като „признак за разчупване на канони и догми от 
всякакъв тип“.²5 Създателите на изложбата и изкуст-
вото им са обявени открито за „авангардни“, и в кон-
текста на институционалното и художествено поле, 
те носят бунтарския дух на последвалите политичес-
ките промени. нано

В същото време, като цяло „Земя и небе“ има ха-
рактер на обзорно събитие, целящо да разкрие раз-
витието и многообразието на неконвенционалните 
форми в България до този момент. Експозицията, 
главно от инсталации и обекти, е съпътствана от фо-
тоантология, документираща новите форми на визу-
ално изкуство в страната през последните няколко 
години в София, Благоевград, Ловеч, Толбухин, Тър-
говище и др. Тя включва видеопрограма от докумен-
тални видеофилми на Албена Михайлова и Димитър 
Грозданов, Георги Тодоров, Димитрина Дойчинова, 
Добрин Пейчев и Орлин Дворянов; записи от худо-
жествените акции „Дихателни упражнения“, „Отри-
чане на предмета“, „Почит към Майстора“ – акция в 
Куртово Конаре и хепънинга „Таен обяд“ в Бирената 
фабрика, София.

Откритото пространство на покрива-тераса на 
„Шипка“ 6 окуражава авторите да изоставят фокуса 
върху формата. Към това необичайно място худож-
ниците подхождат напълно свободно, а липсата на 
жури и регламенти (освен изискването творбите да 

Плакат на историческата изложба „Земя и небе,“ с куратори Диана 
Попова и Георги Тодоров, проведена от 6–30 октомври 1989, на 
покрива на „Шипка“ 6. Архив на Албена Михайлова.

Poster of the historical exhibition “Earth and Sky", with curators Diana 
Popova and Georgi Todorov, held 6–30 October 1989 on the roof of 6 
Shipka St. From the archive of Albena Mihaylova.
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encouraged authors to abandon their focus on the for-
mal aspects of their works. The artists approached this 
unusual space in an entirely free manner; the absence 
of a jury or any regulations (except the requirement that 
the works be water-resistant) helped their emancipation 
from the traditional forms. New pieces were continu-
ously installed, new authors kept joining in, and while on 
display the exhibition evolved not only visibly but also 
socially, in the shifting relationships among artworks, ar-
tists and visitors. This was particularly important, since 
prior to this exhibition artists were used to working either 
independently, or within a close circle of like-minded in-
dividuals. The collaborative practice on the roof terrace 
created a sense of community, based on tolerance to-
ward different points of view and toward those holding 
different positions about social processes. Initially un-
derstood as an exhibition or art symposium, “Earth and 
Sky” gradually transformed into something else – name-
ly, into a qualitatively different phenomenon which was 
provisionally termed “exhibition in progress”. The rooftop 
terrace turned into an open forum for discussions where 
visitors and artists would spend days on end in debates. 
“Earth and Sky” thus proved to be a successful experi-

са водоустойчиви) също ги освобождава от тради-
ционните формати. 

През цялото време се инсталират нови творби, 
включват се нови автори, експозицията се проме-
ня, движи се не само видимо, но и социално – като 
взаимоотношения между работи, художници, и посе-
тители. Това е от особено значение, тъй като досега 
художниците са работили в тесен кръг от съмишле-
ници или самостоятелно. Съвместната дейност на 
покрива-тераса създава общност, базирана на толе-
рантност към различните гледни точки и обществени 
позиции. Възприемана първоначално като изложба 
или пленер, „Земя и небе“ постепенно се превръща в 
нещо трето, в качествено ново явление, условно обо-
значено като „изложба в развитие“. Покривът-тераса 
се превръща в широк дискусионен форум, където по-
сетители и художници прекарват дни в обсъждания. 
Така „Земя и небе“ се оказва успешен експеримент 
в много отношения: организация, провеждане, взаи-
моотношения между участници и публика, отваряне 
на дискусионното поле, и др. В социален план в пе-
риода 6–30 октомври „Земя и небе“ въздейства и се 
възприема като силна провокация, будеща полярни 

Сп. Изкуство отразява изложбата „Земя и небе“ със статия на Диана Попова и записки от дневниците на изложбата. „Земя и небе“. Сп. 
Изкуство, бр. 4, 1990, стр. 16–19. 

Izkustvo Journal covers the exhibition “Earth and Sky" with an article by Diana Popova and notes from the diaries of the exhibition. “Zemya i nebe”. 
Izkustvo Journal No. 4, 1990, pp. 16–19. 
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ment with respect to its organisation and execution, the 
newly forged relations between participants and audi-
ence, and the opening up of the field of discussion. In 
social terms, during the period between 6–30 October, 
“Earth and Sky” had the effect of, and was perceived as, 
a polarising event and a strong provocation. The term 
“avant-garde” was cautiously used in reviews in the press.

The exhibition was influenced by dissident activ-
ities from the end of the 1980s, yet despite this fact, 
there were few artworks that explicitly dealt with politi-
cal themes. Nedko Solakov presented the work View to 
the West [Pogled na zapad], which subsequently gained 
popularity. It consisted of a telescope pointed westward. 
When looking through the telescope, however, one could 
only see the red star of the Party House. With his char-
acteristic irony, the artist provoked a sense of doom and 
claustrophobia, the experience and self-perception of the 
generation that was most westward-looking. The work 
disappeared from the exhibition a few days after it was 
installed, which increased its effect. 

The exhibition was abundant in everyday objects 
whose meaning and use were displaced or inverted. 
Sasho Stoitsov, representing the group of artists from 
Blagoevgrad, participated with Home Ecology and Boom 
in the Power Industry. Apart from Stoitsov’s works, ap-

реакции, а в отзивите за изложбата предпазливо се 
споменава терминът „авангард“. 

Въпреки че изложбата носи характера на диси-
дентските прояви от края на 80-те, произведенията 
с директно политическа тематика са малобройни. 
Недко Солаков представя прочулата се впослед-
ствие работа „Поглед на запад“ – насочен на запад 
далекоглед, през който се вижда единствено пето-
лъчката на Партийния дом. С привичната си ирония, 
художникът провокира усещане за затвореност, об-
реченост и клаустрофобия, характерно за себеусе-
щането на поколението дисидентски художници от 
80-те. „Западът“ се оказва затворен точно за това 
поколение, което се е обърнало най-силно към него. 
Работата изчезва от експозицията няколко дни след 
монтирането, но това подсилва ефекта ѝ. 

Изложбата изобилства от ежедневни предмети, 
чийто смисъл и употреба биват изместени и прео-
бърнати. Сред представителите на благоевградска-
та група Сашо Стоицов отново участва с „Домашна 
екология“ и „Бум в енергетиката“. Освен работите 
на Стоицов, предмети с изместена употреба има в 
работите на „Земята и небето на Коста“ на Албена 
Михайлова и Димитър Грозданов; „Строго секретен 
обект“ – една от поредните художествени „машини“ 

Диана Попова, „За изложбата Земя и небе“. Сп. Изкуство, бр. 4, 1990, стр. 20–21.

Diana Popova, “Za izlozhbata Zemya i nebe”. Izkustvo Journal No. 4, 1990, pp. 20–21.
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propriated and inverted objects could also be found in 
Kosta’s Earth and Sky [Zemyata i nebeto na Kosta] by Al-
bena Mihaylova and Dimitar Grozdanov, in the wooden 
spoons of Idea [Hrumvane] by Plamen Bonev, and in other 
works. Mihaylova participated in the exhibition with the 
work Breathing Exercises (performance and installation 
with a parachute, bellows, and copper stripes), and with 
the installation Negation of the Object (built out of a cop-
per pan, a glass sphere, and other objects subsequently 
transformed into elements of a homonymous perfor-
mance, which included the artists Dimitar Grozdanov, 
Sasho Stoitsov, Nedko Solakov and others).

“11.11.89”, BLAGOEVGRAD
The exhibition “11.11.89” opened doors in Blagoevgrad 
immediately after “Earth and Sky”. It also aimed to “shat-
ter” the visual norms of traditional mediums and their or-
ganisational mechanisms; this shattering was however 
ironically conceived to occur from within the system and 
by deploying its own means subversively. The exhibition 
was one of the series of Regional Art Exhibitions (OHI), 
which took place in Blagoevgrad, and follows familiar 
organisational logic—soliciting submissions, selecting 
participating works via a jury, installing the works in a 
familiar exhibition space, and communicating in the tra-
ditional social sphere. The exhibition was initiated by 
Sasho Stoitsov and the Blagoevgrad branch of the Union 
of Bulgarian Artists.²6

Nonconventional artworks – nonconventional in 
terms of their form and medium – appeared rather as a 
disruption in an exhibition that was otherwise installed 
in a familiar space and in a familiar manner. This time 
around, their nonconventionality had been actually in-
cluded in the exhibition’s regulation as a selection criteri-
on. This created a contradiction between the new forms 

на Любен Костов с очарованието на цялата си бута-
форност, недодяланост, и приказност; дървените лъ-
жици в „Хрумване“ на Пламен Бонев и др. Михайлова 
участва още с работата „Дихателни упражнения“ – 
пърформанс и инсталация от парашут, мех и ленти от 
медна ламарина и с  „Отричане на обекта“ – инстала-
ция от медно корито, стъклена сфера и други обекти, 
които впоследствие стават елементи на едноименен 
пърформанс с участници Димитър Грозданов, Сашо 
Стоицов, Недко Солаков и др. 

„11.11.89“, БЛАГОЕВГРАД
Непосредствено след „Земя и небе“ се открива из-
ложба „11.11.89” в Благоевград. Тя отново цели 
„взривяването“ на визуалните норми на традицион-
ните медии и механизми на организация, но това 
взривяване е иронично замислено отвътре в систе-
мата, чрез нейните собствени средства. Изложбата 
е организирана като поредната благоевградска ОХИ 
и следва познатите принципи – събиране на произ-
веденията, журиране, аранжиране в обичайно излож-
бено пространство, общуването в позната социална 
среда. Инициатор е Сашо Стоицов и групата на СБХ 
в Благоевград.²6

Неконвенционалните като облик и изразни сред-
ства творби са дразнител в иначе подредената в оби-
чайно пространство и по обичайния начин изложба. 
Те обаче са условие, което този път присъства в ре-
гламента на изложбата. Това поражда противоречия 
между новите форми и традиционната изложбена 
практика, противоречия, силно присъстващи в рабо-
тите на Васко Иванов, Павел Димитров и на редица 
художници, които все още експериментират в посо-
ка, различна от обичайната им работа. Със своята 
задълбоченост се отличават работите на Недко Со-
лаков, Георги Тодоров, Любен Костов, Владо Овча-
ров, Александър Дойчинов и др. – художници, които 
вече сериозно работят в сферата на новите визуални 
средства и са изградили своя облик.

Както „Земя и небе“, така и ОХИ „11.11.89“ е осо-
бено събитие не толкова като художествен резултат, 
а по-скоро като крачка в проблематизирането на не-
конвенционалните форми в контекста на традицион-
ните визуални изкуства в страната, тяхната симбио-
за с други визуални форми на работа и отношенията 
им с утвърдените институции.

***

Последвалото многообразие от изложби, акции, хе-
пънинги и пърформанси, организирани през годи-
ните 1989–92 година от Клуба на младия художник 
(преименуван в Клуб на вечно младия художник през 
май 1990 година) обрисуват сложните и нееднород-
ни последствия от промените в управлението на 
художествения живот в страната. Едва година след 

Една от работите на Албена Михайлова в изложбата „Земя и небе“ 
е пърформансът „Дихателни упражнения“. Архив на Албена Ми-
хайлова.

One of Albena Mihaylova's works in the exhibition “Earth and Sky” is 
the performance Breathing Exercises. From the archive of Albena Mi-
haylova.



34

and traditional practice, which was particularly visible 
in the works by Vasko Ivanov, Pavel Dimitrov and other 
artists who were at the time still experimenting in direc-
tions different from their usual art practice. Artworks by 
Nedko Solakov, Georgi Todorov, Lyuben Kostov, Vlado 
Ovcharov, Alexander Doychinov and others stood out as 
particularly meticulous in their execution; these were ar-
tists who were already seriously working with the new 
visual mediums and had created their own style.

Similar to “Earth and Sky”, the Regional Art Exhibition 
“11.11.89” was a peculiar event not as much in terms of 
its impact, but rather as a step towards the problemati-
zation of the nonconventional forms in the context of the 
traditional visual arts in the country, their symbiosis with 
other visual practices, and their relation with established 
institutions.

***

What followed was a multitude of exhibitions, artistic 
actions, and performances organised between 1989 
and 1992 by the Club of the Young Artist (renamed to 
the Club of the Eternally Young Artist in May 1990). They 
shed light on the complex and heterogeneous effects 
of the changes in the governance of the visual arts in 
the country. Less than a year after it was established, 
the Club of the Young Artist had welcomed more than 
200 members, practically including the voluntary mem-
bership of almost all young artists seeking professional 
realisation at the time. The CYA becomes an expression 
of democratic excitement not only in relation to the arts 
but also in the country’s socio-political spheres. A con-
glomerate of individuals and art formations, the life of 
CYA was dynamic and active during these years. Many 
of the events it organised during this time resisted the 
administrative status quo and opposed the use of tradi-
tional mediums of creative expression. Experimentation 
with new spaces, materials, and approaches to the audi-
ence stayed on the level of form and did not pose deeper 
social or political questions. Frequently, most important 
was not the final artefact but rather the process of its 
making, as well as the social life that emerged around 
it. The moments of discussing the exhibitions, collecting 
the artworks, cleaning the halls; the process of arranging 
the works in the space; the improvised gatherings around 
the most active participants – all these seemed to have 
been almost as important as the pieces themselves. Still, 
exhibitions such as “Hanging Objects” [Visyashti Obekti] 
in Universiada Hall in Sofia (December 1989), “10x10x10” 
(February 1990) and “End of Quote” [Kray na tsitata] (April 
1990) in the North Wing of the University of Sofia “Kli-
ment Ohridski”, “Moderate Avant-garde in the Context 
of Tradition” [Umeren avangard v ramkite na traditsiyata] 
(July–August 1990) and “Happy End” (March 1991) both 
at 6 Shipka Street Gallery, alongside the art symposia 
in Lovech, Targovishte, Burgas and others, achieved im-

формирането си, КМХ вече наброява над 200 худож-
ници-членове, включвайки практически добровол-
ното членуване на почти всички млади и търсещи 
реализация художници. КМХ става изразител на де-
мократичните вълнения не само около художестве-
ния живот, но и в социално-политическите сфери в 
страната. Конгломерат от творчески личности и фор-
мации, КМХ през тези години води динамичен и акти-
вен живот. Сред много от организираните събития на 
КМХ се забелязва по-скоро желанието за съпротива 
към административните конюнктури и традиционни-
те средства. Експериментите с нови пространства, 
материали и подходи към зрителя остават на фор-
мално ниво и не задават по-задълбочени социални 
и политически проблеми. Много често важен е не 
толкова крайният артефакт, колкото пътят към не-
говото правене и последвалият живот край и около 
него. Моментите на взаимно обсъждане на излож-
бите, събиране на творбите, почистване на залите, 
подреждане или търсене на място в пространство-
то и импровизираните сбирки около най-активните 
участници са почти толкова съществени, колкото и 
самите обекти. Все пак, изложби като „Висящи обек-
ти“ в зала „Универсиада“ в София (декември 1989), 
„10х10х10“ (февруари 1990) и „Край на цитата” (април 
1990) в северното крило на СУ „Климент Охридски“, 
„Умерен Авангард в рамките на традицията“ на „Шип-
ка“ 6 (юли–август 1990), „Happy end“ (март 1991) на 
„Шипка“ 6, както акциите-симпозиуми в Ловеч, Тър-
говище, Бургас и др. постигат сериозни резултати и 
недвусмислено доказват жизнената необходимост 
от КМХ в тези хаотични години на преобръщане на 
социалните и културни ценности. 

В началото на 90-те Клубът спира да съществува, 
давайки път на независимите творчески формации. 
Сдружение „Изкуство в действие“, основано през 
1991 година, първоначално има силно присъствие 
и организира мащабни хепънинги в София (в изо-
ставената Бирена фабрика, юли–август 1991, и в 
бившата сграда на КАТ, октомври 1991), които имат 
характера на национални много-медийни фестивали: 
изложби, пърформанси, видеопрожекции, концерти. 
Впоследствие се появяват и първите частни гале-
рии, „Леседра“ в София, „Акрабов“ в Пловдив, „Ая“ в 
Бургас и др. В първите години на тяхното съществу-
ване, някои частни галерии предоставят възможнос-
ти и пространства за по-нататъшното развитие на 
концептуалното изкуство у нас. Но също така дър-
жавните културни инфраструктури продължават да 
бъдат домакини на поредица важни процеси и съби-
тия през 90-те. Фестивалът за съвременно изкуство 
„Процес – Пространство“, провеждащ се ежегодно в 
Балчик от 1992 година насам с организатор Димитър 
Грозданов, става едно от най-важните годишни съби-
тия за съвременно изкуство и алтернативни форми. 
Благодарение на базата на СБХ и на Националната 
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pressive results and unequivocally demonstrated CYA’s 
vital importance for the transformation of social and cul-
tural values during these chaotic years. 

At the beginning of the 1990s, the club ended its 
activity, giving way to the formation of independent art 
groups and collectives. The “Art in Action” Association 
[Sdruzhenie “Izkustvo v deystvie”], founded in 1990, made 
a strong presence initially, organising large-scale per-
formances in Sofia (in the abandoned Beer factory in 
July–August 1991 and in the former building of the Traf-
fic Police in October 1991). These events were similar 
to national multimedia festivals and included exhibitions, 
performances, video work screenings, and concerts. 
Some of the first private art galleries appeared soon af-
ter, including Lesedra Gallery in Sofia, the Akrabov Gal-
lery in Plovdiv, and the Aya Gallery in Burgas. During the 
first years of their activity, some of the private galleries 
opened their spaces to the nonconventional arts in the 
country, aiding their further development. But state-run 
cultural infrastructures also continued to host and sup-
port many important activities and events in various 
ways during the 1990s. The first independent Festival for 
contemporary art “Process – Space” [“Protses – Pros-
transtvo”], launched in 1992 and organised by Dimitar 
Grozdanov, became one of the most important annual 
events for contemporary art and alternative art practic-
es. Thanks to the infrastructures of UBA and the studios 
of the National Academy of Arts in Balchik, as well as 
private funding coming from multiple sources, “Process 
– Space” turned into one of the most dynamic forums for 
performance and conceptual arts in the country. 

Художествена Академия в Балчик, както и на част-
ното спонсорство от множество източници, „Процес 
– Пространство“ се превръща в един от най-дина-
мичните форуми за пърформанс и концептуални из-
куства в страната.
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Chapter 2

INFORMAL ARTISTIC GROUPS AND MOVEMENTS IN 
BULGARIA

Apart from the vibrant activities in the galleries and the 
eclectic series of happenings and performances, the late 
socialist period was also characterised by the continu-
ous formation of informal groups, collectives, and art 
movements. Sometimes, artists came together by way 
of shared ideas and interests, while in other cases, they 
formed collaborations according to a local or regional 
principle – as was the case with the art collectives from 
Targovishte, Sliven, Blagoevgrad, Dobrudzha, and others. 
Collectives came into being for a certain period (DE, MA, 
AG, DP), often continuing their existence only for as long 
as it was necessary to create a single artwork. Often-
times, an individual artist was a member of multiple col-
lectives. The groups were structured differently and had 
various forms of activity: in some of them artists worked 
on equal grounds (The Edge Group), others were known 
through a few prominent figures (Blagoevgrad), whereas 
others were exploring the nonconventional forms pre-
dominantly under the influence of one single individual, 
such as Dimitar Grozdanov in particular (Targovishte, 
Dobrudzha).²7 They existed for a different amount of 
time, but most of them were short-lived and with a limit-
ed number of public appearances. At the same time, all 
artists who took part in collectives also had an individual 
career beyond the groups’ activities, and with very few 
exceptions, they worked in traditional mediums such as 
painting, graphic art, and sculpture.

Between 1986 and 1989, this process of continuous 
formation was much more energetic outside of Sofia. 
Groups such as Targovishte (with Dimitar Cholakov, Sava 
Stoimenov, Tatyana Antonova, Dimitar Grozdanov, and 
others) and Dobrudzha (Salzina Baleva, Galya Yotova, 
Yordanka Nenova, Tihomir Georgiev, Dimitar Grozdanov, 
Todor Balev, Hristo Gospodinov, Georgi Atanasov, Tat-
yana Simeonova) emerged within a very brief period of 
time. They were characterised by a dynamic composition 
of their membership base and diverse forms of communi-
cation, which always included a temporal element and an 
organic connection with the spatial environment. It was 
precisely these groups that produced early actions and 
art happenings such as The Road (1986), Ecology (1988) 
and The Dress [Roklyata] (1989). Art critic and artist Dim-
itar Grozdanov was one of their leading figures and acted 
as an engine for their work, along with other members. 
Between 1985 and 1989, Grozdanov and Albena Mihay-
lova worked together – a collaboration which was retro-
actively named MA Group [Grupa MA]. MA participated 
in performances with Dobrudzha and Turgovishte and 
was actively engaged in group shows focusing on non-
conventional art forms in Sofia. Their works and perfor-
mances were scattered in smaller cities throughout the 

Глава Втора

НЕФОРМАЛНИ ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ И ДВИЖЕНИЯ 
В БЪЛГАРИЯ

Oсвен с активната си изложбена дейност и с еклек-
тичната поредица хепънинги и пърформанси, перио-
дът от времето на късния социализъм се характери-
зира и с непрестанното възникване на неформални 
групи, колективи и движения. В тях авторите се обе-
диняват по общи идеи и интереси, както и на терито-
риален или локален принцип, например като групите 
в Търговище, Сливен, Благоевград, Добруджа и др. 
Възникват и колективи (ДЕ, МА, АГ, ДП) за опреде-
лен период, често и за създаването само на едно 
произведение. Нерядко един и същ художник члену-
ва в множество колективи. Групите имат различна 
структура и форми на активност – в някои авторите 
са равностойни (Ръб), в други се отличават няколко 
по-изявени фигури (Благоевград), а трети работят в 
посоката на неконвенционалните форми главно под 
влиянието на един инициатор (Търговище, Добру-
джа), в конкретните случаи – Димитър Грозданов. 
Различен е периодът на съществуването им, но по-
вечето от тях живеят кратко и проявите им са брое-
ни. Едновременно с това всички автори, обвързани 
в групови участия, имат самостоятелна кариера и 
изяви извън дейността на групите, с малки изключе-
ния ориентирани в традиционните форми – живопис, 
графика, и скулптура.

В годините 1986–89 този формообразуващ про-
цес е много по-активен извън столицата, където за 
един кратък период се обособяват групи като „Тър-
говище“ (членове: Димитър Чолаков, Сава Стоиме-
нов, Татяна Антонова, Димитър Грозданов и др) и 
„Добруджа“ (Сълзина Балева, Галя Йотова, Йорданка 
Ненова, Тихомир Георгиев, Тодор Балев, Христо Гос-
подинов, Георги Атанасов, Татяна Симеонова, Дими-
тър Грозданов). Характерен белег на историята им 
е силно динамичният състав на участниците, както 
и формите на комуникация, в които почти винаги 
присъства времеви елемент и органична връзка с 
пространствената среда.  Именно на тези групи при-
надлежат ранните акции  и  хепънинги  „Пътят“, 1986;  
„Екология“, 1988; „Роклята“, 1989. Основна активна 
фигура в основаването им и двигател в живота на 
тези две групи е изкуствоведът и художник Димитър 
Грозданов, заедно с други членове. В същото време 
Грозданов и Албена Михайлова работят в творческо 
партньорство от 1985 до 1989 година, което ретроак-
тивно бива назовано група „МА“.  „МА“ участва в ак-
ции с групите „Добруджа“ и „Търговище“ и се включ-
ва активно в общите неконвенционални изложби в 
столицата. Техни творби и прояви са пръснати в мал-
ки градове из цялата страна – хепънингите в Божен-
ци със съдействието на Любен Костов, 1987; „Море и 
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country: examples of these include the art happenings in 
Bozhentsi, produced in 1987 with Lyuben Kostov’s sup-
port; Sea and Time [More i vreme] in Primorsko (1987); 
Towards the Sun in Bankya (1988); The Large Print [Gol-
yamata Grafika] (1989), realised in collaboration with a 
group of colleagues in the town of Targovishte.

Perhaps due to the tangible hegemony of art institu-
tions in Sofia, these processes of group formation could 
be observed with considerable delay in the Capital. The 
Club of the Young Artist (CYA) provided them with a sta-
ble, yet to a certain extent also protective framework, 
which legitimated the artists vis-á-vis more conserva-
tive structures and granted them a relative autonomy. 
An exception made the Cuckoo movement, which had 
emerged already in 1975 and which had a relatively long 
and independent history. At first it was called “Poetic 
Circle – 1975” and comprised of a group of young and 
ambitious poets and writers, who were also friends. Lat-
er on, students from the National Academy of Arts and 

време“ в Приморско, 1987; „Към слънцето“ в Банкя, 
1988; „Голяма графика“, осъществена с група колеги 
в Търговище, 1989.

В  столицата,  вероятно  поради  по-осезателна-
та хегемония на художествените институции, тези 
формообразуващи процеси се забелязват със зна-
чително закъснение. За тях КМХ осигурява стабил-
на, макар и относителна предпазна рамка, която ги 
легитимира пред по-консервативните структури и 
им предоставя своего рода автономия. Изключение 
прави появилото се още през 1975 година движение 
„Ку-ку“, което има сравнително дълга и независима 
история. Първоначално под название „Поетически 
кръг – 1975“, чийто участници са приятелски кръг 
от  млади и амбициозни поети и писатели, по-къс-
но към движението се присъединяват студенти от 
ВИИИ „Н. Павлович“ и СУ „Климент Охридски“ като 
Рафи Шехирян, Олег Гочев, Емилия и Орлин Дворяно-
ви, Румен Серафимов и др. В началото на 80-те учас-

Движението „Ку-ку“, което се появи на сцената още от 1975 година, е едно от най-ранните артистични движения в страната, отличаващи 
се със своята радикалност и динамичност. То безцеремонно смесва медии и жанрове, включващи пърформанси, акции, поезия, музика, 
философия и др. в безкрайна карнавалност и ирония. В него имаше „изучаване на съвременната култура, форма на социална реакция и 
на творчество“, разказва Димитър Грозданов. „Ку-ку за себе си“, сп. Изкуство, бр. 6, 1990, стр. 20–25.

The Cuckoo movement, which appeared on the scene since 1975, is one of the earliest artistic movements in the country, distinguished by its rad-
icality and dynamism. It unceremoniously blended together media and genres, including performance, action, poetry, music, philosophy and more, 
in endless carnivalesque and irony. It included “the study of contemporary culture, a form of social reaction and creativity”, remembers Dimitar 
Grozdanov. “Ku-ku za sebe si”, Izkustvo Journal No. 6, 1990, pp. 20–25. 
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the University of Sofia also joined in: Rafi Shehiryan, Oleg 
Gochev, Emiliya and Orlin Dvoryanovi, Rumen Serafimov 
and others. At the beginning of the 1980s, the Circle’s 
members coalesced around two different core circles 
and formed the collectives Cuckoo-Day [Kukuvden] with 
Orlin and Emiliya Dvoryanovi, Mileti and Lidiya Sveto-
slavovi, Oleg Gochev, Vyara Grancharova, Vyacheslav 
Botev, Ivan and Iliyana Uzunovi, on the one hand, and 
Dobrin Peychev and Orlin Dvoryanov’s group Dynamic 
Aestheticisation [Dinamichna Estetizatziya] (DE), on the 
other. Unlike Cuckoo-Day, in a series of art performances 
DE formulated a clear conceptual platform with a social 
commitment. Between 1986 and 1990, this group was 
actively involved in the transformation of the art scene 
in the country. 

During these years, a considerable part of the events 
that made the history of the alternative arts can be at-
tributed to the Cuckoo movement. They worked predom-
inantly  with  temporality and improvisation. Their ear-
ly performances were realised outside the Capital: the 
happening The Eternal Tree [Vechnoto darvo] in Sozopol 
(September 1984); The Bed of the Sea [Legloto na more-

тниците в кръга се обединяват около две различни 
идейни концепции и обособяват групите „Кукувден“ 
с привърженици Орлин и Емилия Дворянови, Миле-
ти и Лидия Светославови, Олег Гочев, Вяра Грънчаро-
ва, Вячеслав Ботев, Иван и Илиана Узунови, и група 
„Динамична естетизация” (ДЕ) на Добрин Пейчев и 
Орлин Дворянов. За разлика от първата, в поредица 
от акции „ДЕ” формулира ясна платформа и заявя-
ва обществената си ангажираност. През годините 
1986–90 групата взима активно участие в промяната 
на художествената сцена в страната.

Голяма част от събитията в историята на новите 
форми през тези години принадлежат на „Ку-ку” дви-
жението и работят предимно с времевото измерение 
и импровизацията. Ранните им проявления са реали-
зирани отново извън столицата – акциите „Вечното 
дърво“ в Созопол, септември 1984; „Леглото на море-
то“ в Созопол, 1987; „Игра“, с участието на „Кукувден“ 
и деца, в София, април 1988; „Сито на светлината“ в 
София, юни 1988, пърформансът „Пътят” в Габрово, 
декември 1987; инсталациите „Превръщане на кръга 
в рамка“ в София, декември 1987; „Мост над р. Осъм“ 
в Ловеч, април 1988 и др. След 1989 година „Ку-ку“ 
се включва активно в столичните неконвенционал-
ни събития – участва в изложбите на КМХ и издава 
собствен малотиражен, неофициален бюлетин, кой-
то достига тесни кръгове.

Подобна ранна независима и ярка, но кратка ис-
тория има и групата „Градът?“, създадена по идея 
и инициатива на Филип Зидаров, като реакция сре-
щу изложбения монопол (членове Андрей Даниел, 
Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Греди 
Асса, Недко Солаков, Филип Зидаров). „Градът?“ (с 
гост-участник Свилен Блажев) е основана през 1986 
и появата ѝ вече е известна с едноименната изложба 
през 1988 година. Последвалите акции-инсталации 
на групата – „Вавилонска кула“ пред Дома на хумора 
и сатирата в Габрово през май 1989 и политически-
ят хепънинг „Хамелеон“ пред НДК, София, февруари 
1990 – носят уникалния колективен почерк на гру-
пата. 

В началото на 1990 възниква група „Пърформанс“ 
с ръководител Даниела Ненова и с променлив със-
тав, група ДЕН (Елза Артамонцева и Николай Иванов), 
и други колективи, които работят в интердисципли-
нарни сфери, включващи музикални, хореографски, 
пърформанс и хепънингови елементи. В тази ситуа-
ция немалка роля за тяхното осмисляне и  обединя-
ване играе Сдружение „Изкуство в действие”, което 
се учредява през април 1990 от Албена Михайлова, 
Александър Пожарлиев, Велико Шербанов, Вяра 
Грънчарова, Вячеслав Ботев, Даниела Ненова, Диана 
Попова, Димитър Грозданов, Добрин Пейчев, Орлин 
Дворянов. Не след дълго „Изкуство в действие“ успя-
ва да реализира основния си замисъл – да се развива 
като алтернатива на КМХ и да сформира автономна 

Георги Лозанов рефлектира върху бурната 1989 година. „Демокра-
цията. Прекрасна като Надеждата”. В. Пулс, 26 декември 1989, стр. 2.

Georgi Lozanov reflects on the tumultuous year of 1989. “Demokratsi-
yata. Prekrasna kato Nadezhdata” Puls, 26 December 1989, pp. 2. 
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to] in Sozopol (1987); Game [Igra] with “Cuckoo-Day” 
and children participants in Sofia (April 1988); A Sifter 
of Light [Sito na svetlinata] in Sofia (June 1988); the per-
formance The Road in Gabrovo (December 1987); the 
installations Transformation of a Circle into a Frame [Pre-
vrashtane na kruga v ramka] in Sofia (December 1987); A 
Bridge over the Osam River [Most nad r. Osam] in Lovech 
(April 1988), and others. After 1989, Cuckoo took active 
part in nonconventional happenings in Sofia – it contrib-
uted to CYA’s exhibitions and created its own unofficial 
bulletin with small circulation, which reached relatively 
limited circles.

Similar to Cuckoo, the collective The City? also had 
an independent and vivid, although short-lived history in 
these early years. It was initiated by Filip Zidarov as a re-
action to the [institutional] monopoly over exhibitions. Its 
members included Andrey Daniel, Bozhidar Boyadzhiev, 
Vihroni Popnedelev, Gredi Assa, Nedko Solakov and Filip 
Zidarov. The City? (with guest participant Svilen Blazhev) 
was founded in 1986 and is known above all for the ho-
monymous exhibition of 1988. Other performances and 
installations of the group – such as The Tower of Babylon 
[Vavilonska kula] that took place in front of the House of 
Humour and Satire in Gabrovo (May 1989) and the politi-
cal happening Chameleon in front of the National Palace 
of Culture in Sofia (February 1990) – carry the unique col-
lective signature of the group.

At the beginning of 1990, the group Performance 
(which had a fluctuating membership and was led by 
Daniela Nenova), DEN (Elza Artamontseva and Nikolay 
Ivanov), and other collectives were formed. They worked 
across disciplines with genres such as music, choreogra-
phy, performance, and happening. The Art in Action Asso-
ciation [Izkustvo v deystvie] played a considerable role in 
their conceptualization and unification; it was founded in 
April 1990 by Albena Mihaylova, Aleksandar Pozharliev, 
Veliko Sherbanov, Vyara Grancharova, Vyacheslav Botev, 
Daniela Nenova, Diana Popova, Dimitar Grozdanov, Do-
brin Peychev, and Orlin Dvoryanov. Soon enough, Art in 
Action managed to realise its main goal: to become an 
alternative to CYA and to form an autonomous platform 
for young artists, who worked predominantly with time-
based media. The Association’s membership rapidly 
increased, including a large number of CYA’s members 
of the time. The Association opened the homonymous 
gallery space at 39 Dondukov Boulevard, which existed 
until 1992 and harboured countless initiatives of young 
collectives and individual members. Among the most 
active ones were Daniela Nenova with Performance and 
DA; the groups DEN, Cuckoo-Day and Violet General [Vi-
oletov General]; artists Orlin Dvoryanov, Ventsislav Zank-
ov, Dobrin Peychev and others. Some of the large-scale 
projects organised by Art in Action were a happening 
entitled The Creation [Satvorenieto], which took place 
consecutively in the Beer Factory, the Bulgaria Hall, and 
in Globus Cinema, and the happening 1aaa in the former 

платформа за младите, ориентирани предимно към 
времевите измерения, художници. Съставът на сдру-
жението бързо нараства, като включва в редовете си 
голяма част от настоящите членове на КМХ. Заедно 
със сдружението възниква и едноименната галерия 
на бул. „Дондуков” 39, която съществува до 1992 го-
дина и приютява безброй инициативи на младите 
колективи и индивидуални членове. Сред най-актив-
ните са Даниела Ненова заедно с групите „Пърфор-
манс“ и „ДА“, групите „Ден“, „Кукувден“, „Виолетов 
генерал“ и автори като Орлин Дворянов, Венцислав 
Занков, Добрин Пейчев и др. Сред най-мащабните 
събития, организирани от „Изкуство в действие” са 
хепънинг „Сътворението“, протекъл последователно 
в Бирената фабрика, в зала „България“ и кино Глобус 
и хепънинг „1ааа“ в бившата сграда на КАТ.²7 И двете 
събития целят трудното съчетание от музикални и 
хореографски изпълнения с визуалните възможнос-
ти на пърформанса и инсталацията. 

Благоевградската група, организирала изложби-
те „11.11.88“ и „11.11.89“, също има силно присъст-
вие в съвременното изкуство извън София. Тя спло-
тява силни личности, намерили общ език в новите 

Задната корица на сп. Изкуство, бр. 9, 1988, в което са публикува-
ни материали за изложбата „Градът?“, състояла се от 8–21 юни 
1988 на улица Раковска 125 в София.

The back cover of Izkustvo Journal  No 9, 1988, in which materials were 
published about the exhibition “The City?", held from June 8–21, 1988 
at 125 Rakovska Street in Sofia.
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building of the Traffic Police.²8 Both events took upon 
themselves the complex task to combine musical and 
choreographic performances with the visual capacities 
of the performance and the installation.

The Blagoevgrad-based group, which had organ-
ised the exhibitions “11.11.88” and “11.11.89,” was also 
strongly present in the contemporary art scene outside 
of Sofia. It brought together strong personalities who 
found common language through their interest in the 
alternative art forms and their desire to challenge the 
norms. The main figure of the group from Blagoevgrad 
was Sasho Stoitsov, with fellow artists Georgi Kovachev, 
Hristo Shapkarov, Vasko Ivanov, and Plamen Bonev. Their 
group’s existence was short-lived, and during this brief 
period they only appeared publicly on a few occasions. 
However short their existence, it made a crucial contribu-
tion to the struggle to place the new visual languages on 
equal footing with traditional mediums. 

The City? also initiated another significant contri-
bution to the development of the new social and public 
trends in the visual arts in the country: the opening of 
the first [independent] gallery in Sofia, which was also the 
second one to open in the entire country (after Gallery 8 
in Varna). The City? Gallery was founded in 1989 and rep-
resented the first effort to develop independent cultural 
politics outside of state-run institutions. Despite its short 
life (the gallery closed in 1992), it showcased a series of 
exhibitions by its members and by invited artists in dif-
ferent rented exhibition spaces throughout the Capital. It 
was precisely through The City? Gallery that the residents 
of Sofia were introduced to Christo’s art posters and to 
Haralampi Oroshakoff’s works. During these early years 
of the transition period, private galleries were understood 
to be independent, alternative and experimental spaces; 
oftentimes, they indeed functioned as such, albeit brief-
ly. Usually they managed to continue their existence as 
alternative spaces only for a few years and were most 
frequently forced to shut down or adjust their activities 
according to market trends, which prioritised the tradi-
tional arts.

During the early and mid-1990s, a significant part of 
the alternative arts events, especially in Sofia, took place 
in abandoned buildings, factories, and public halls, which 
had been vacated as a result of the early privatisation 
(razdurzhaviavane) of state properties in Bulgaria. Artists 
managed to temporarily “move in” and organise multiple 
large-scale events in these huge empty spaces and make 
use of the ambiguous status of many buildings during  the 
transition period. Most frequently situated in neighbour-
hoods outside the city centres, these abandoned spaces 
were temporarily transformed – with scarce material re-
sources and by putting to work an incredible amount of 
imagination. They were turned into powerful centres for 
the alternative culture that flourished, with its immense 
social and euphoric effect, shaping the unique character 
of the entire period. 

форми и в провокацията към нормите. Основна фи-
гура в благоевградската група е Сашо Стоицов, а не-
гови спътници – Георги Ковачев, Христо Шапкаров, 
Васко Иванов, Пламен Бонев. Те просъществуват 
единствено с броени прояви за краткото време, но 
имат ключов принос към борбата за равнопоставяне 
на новия визуален език с традиционни медии. 

„Градът?“ е инициатор и на едно друго събитие, 
което се оказва съществено в развитието на нови-
те социални и обществени тенденции на художест-
вения живот в България – създаването на първата 
галерия в столицата и в страната, след варненската 
„Галерия 8“. Галерия „Градът?“ е основана през 1989 
и е първият опит за провеждане на независима кул-
турна политика извън държавните структури. Въпре-
ки краткото си съществуване (галерията затваря 
през 1992 година), тя показва редица експозиции на 
своите членове и на поканени автори в различни на-
емани изложбени пространства в столицата. Имен-
но чрез галерия „Градът?” столичани се запознават с 
авторски постери на Кристо и творби на Харалампи 
Орошаков. В тези ранни години на прехода частните 
галерии се припознават като независими, алтерна-
тивни и експериментални пространства и в много 
случаи те функционират като такива, но за кратко. 
Те обикновено успяват да просъществуват само за 
няколко години като алтернативни пространства и 
най-често са принудени да затворят вратите си или 
да изменят дейността си спрямо формиращите се 
пазарни условия, които приоритизират традицион-
ните изкуства.

В началото и средата на 90-те огромна част от съ-
битията в алтернативните изкуства, особено в столи-
цата, се случват в предприятия, фабрики и обществе-
ни зали, които са изоставени или неизползвани, като 
резултат от ранното раздържавяване на държавната 
собственост в страната. Художниците успяват вре-
менно да се „настанят“ и да организират множество 
мащабни събития в огромни празни пространства, 
като се възползват от неустановения статут на сгра-
дите по време на прехода. Най-често разположени 
в не-централните квартали, за кратки периоди изо-
ставените пространства биват преобразени с много 
малко средства и невероятно въображение. Те се 
превръщат в мощни притегателни центрове на алтер-
нативната култура със силно социален и еуфоричен 
ефект, които формират уникалния облик на времето. 

ГРУПИТЕ В КОНТЕКСТА НА 
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗЪМ
Бумът на групите е свързан с етапа на утвържда-
ване на нов визуален език в българското изкуство 
и са един вид предшественик на концептуалното 
изкуство в източна Европа. Концептуализмът като 
феномен на критическа художествена практика при-
съства във всички страни от Източна Европа през 
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ART GROUPS IN THE CONTEXT OF EASTERN EURO-
PEAN CONCEPTUALISM
The boom of art collectives is related to the period of 
forging a new visual language in the visual arts in Bul-
garia, and in a certain sense the phenomenon should be 
seen as a predecessor of conceptual art in Eastern Eu-
rope. Conceptualism as a critical art practice was pres-
ent in almost all Eastern European countries throughout 
the 1980s and during the first years after the collapse of 
state socialism. Despite the Euro-centrism of the histori-
ography of contemporary art in Eastern Europe during this 
period, the emergence and the socio-political meaning of 
Eastern European conceptualism cannot be explained 
only through recourse to the Western avant-gardes. Ac-
cess to Western trends in avant-garde art had remained 
difficult due to geopolitical, linguistic and socio-cultural 
barriers. According to Iara Boubnova, its origins and de-
velopment are “to a greater extent dependent upon the 
general logic of the cultural conditions in countries of the 
former socialist bloc, rather than on the direct influence 
of American and Western European conceptualism”.²9 As 
noted by Boubnova, the roots of Eastern European con-
ceptualism can be found in socialist realism rather than 
in Western avant-garde movements. Boubnova writes: 

Socialism devalued representation, thus paradoxically 
preparing the ground for refusing its dominating pres-
ence in the artwork and for transitioning organically 
towards a modality that prioritises content, the idea. 
Socialist painting itself, which the viewer could read 
as if it were a text, prompted artists to emancipate 
themselves from the dangerous weight of literal visual 
content and to turn towards the “pure” artistic process 
– with its conceptual aspects and formed by language 
as well as by textual interpretations.²9

During these years artists often refused individual au-
thorship, which became a key feature of the times. Most 
frequently they created their works anonymously or col-
lectively, while the “author” as an individual subject was 
present as part of the whole: this feature alone makes 
them a radical phenomenon. Some further examples of 
collective and non-individual work in the direction of crit-
ical conceptualism during late socialism and in the early 
transition period in Eastern Europe are the Irwin Group 
(Slovenia), subREAL (Romania), Inspection Medical Her-
meneutics (Russia), Ujlak Group (Hungary), Mitki (Rus-
sia) and others. Despite the fact that most of them were 
critical toward socialist societies and the state, their 
group work presented itself as a strong counterpart to in-
dividual authorship as a basic form of participation in the 
developed capitalist countries. This collective element 
was rather inherited from the strong social and commu-
nal dimension present in the art communities during the 
socialist period – a trend that disappeared with the as-
similation of Western norms into contemporary art and 
with the transition towards other economic realities.

The frequently political content of these works also 

80-те и първите години след развалянето на държав-
ния социализъм. Въпреки западоцентризма в исто-
риографията на съвременното изкуство в източна 
Европа по време на разглеждания период, появата 
и социално-политическият смисъл на източноев-
ропейския концептуализъм не могат да се обяснят 
единствено чрез западния авангард, който остава 
труднодостъпен поради геополитически, езикови, 
и социално-културни бариери. Според Яра Бубнова, 
произходът и развитието му „са подчинени в по-голя-
ма степен на общите закономерности на културните 
състояния на страните от бившия социалистически 
лагер, отколкото на директното влияние на амери-
канския и западноевропейския концептуализъм“.²8 
Както авторката отбелязва, корените на източно-
европейския концептуализъм могат да се намерят 
по-скоро в самия соцреализъм, отколкото в запад-
ните авангардни движения. Бубнова пише: 

...социализмът девалвира изобразителността и 
парадоксално подготвя почвата за отказ от ней-
ната доминанта в творбата и за естествен преход 
към приоритет на съдържанието, идеята. Самата 
социалистическа картина, прочетена като текст от 
зрителя, подтиква художниците към мисълта да 
се освободят от опасната тежест на визуалната 
конкретност и да се обърнат към „чистата“ твор-
ческа дейност, съществуваща в ментален план и 
оформена от словото, от текстуалните интерпрета-
ции.²9

Основен белег за художествените прояви през 
тези години е отказът от индивидуално авторство. 
Най-често работите са анонимни или колективни, а 
„авторът“ като индивидуален субект присъства като 
част от цялото – това само по себе си ги прави доста 
радикален феномен. Някои примери за колективна 
и неиндивидуализирана работа в посока на крити-
ческия концептуализъм по време на късния социа-
лизъм и ранния преход в източна Европа са група 
IRWIN, Словения; „subREAL“, Румъния; „Медицински 
херменевтики“, Русия; група Ujlak, Унгария; Митки, 
Русия и др. Въпреки че голяма част от тях са кри-
тични към социалистическите общества и форми 
на държавност, тази групова работа се явява в ря-
зък контраст с индивидуализма като основна форма 
на артистична изява в развитите капиталистически 
страни. Тя е по-скоро наследена от колективната 
форма на работа и силната социалност на художест-
вените кръгове по време на социализма – тенден-
ция, която замира с годините с асимилирането на 
западните норми в съвременното изкуство, както и 
прехода към друг вид икономически реалности.

Тематиката, в много случаи политическа, също 
диктува в голяма степен анонимността и груповия 
характер на изявите. Но както отбелязва Бубнова, 
не всички имат политическа насоченост. Концептуа-
лизмът „практически навсякъде се появява като 
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to a great extent dictated the anonymous and group char-
acter of the activities. However, as Boubnova notes, not 
all of them were of political nature. Conceptualism “prac-
tically appeared everywhere as part of the alternative 
arts, of the creative underground, which was not always 
political. On the one hand, the theory of socialist realism 
with its declared yet deceptive perfection of the ideologi-
cal aesthetic canon, and the declared aspiration for 'unity 
of form and content' on the other, is common for all East-
ern European national schools”.³¹

The earliest manifestations of critical conceptualism 
in Eastern Europe occurred in Russia, more precisely in 
Moscow, and can be linked to a broad community of ar-
tists. Some of them, such as Komar and Melamid and 
Ilya Kabakov, rose to international prominence and tangi-
bly overshadowed the very environment that had shaped 
them into existence. Their artistic work is relatively well 
researched and analysed, especially after they made their 
way onto the international art scene. The “classical” pe-
riod in the development of conceptualism in Eastern Eu-
rope was marked by an interest in textuality, by the clar-
ity of representation to a point of its refusal (Laibach in 
Slovenia), by deconstructive interventions, and by social 
and political engagement, often formulated as a critique 
of various aspects of the socialist regime. Sots-art as a 
conceptual movement, which emerged in various coun-
tries, with its visual play, is an example of this – evidently 
influenced by Komar and Melamid’s methods that had al-
ready gained popularity. In its strongest “analytic” mode, 
this type of conceptualism probably existed only in Rus-
sia, whereas countries like Poland, Hungary, the Czech 
Republic and Slovakia took the direction of Austria and 
Germany’s cultural development, searching integration 
with the Western European context. For a brief period of 
time, Balkan countries such as Bulgaria, Romania, Serbia, 
Macedonia and others developed a strong gravitational 
force within the region. These processes deserve a more 
detailed study, which presently falls outside the scope of 
this research.

част от алтернативните художествени търсения, от 
творческия underground, който невинаги се явява 
политически. Теорията на социалистическия реали-
зъм с провъзгласеното измамно съвършенство на 
идеологизирания естетически канон, от една страна, 
и декларираният стремеж към 'единство на формата 
и съдържанието' в художественото произведение, от 
друга, в своята същност е обща за всички източноев-
ропейски национални школи“.³0

Най-ранните прояви на критическия концептуа-
лизъм в източна Европа стават в Русия, и по-точно в 
Москва, и са свързани с широк кръг художници. Сред 
тях имената на Комар/Меламид и Иля Кабаков полу-
чават международно признание и осезателно засенч-
ват породилата ги среда. Тяхното творчество е отно-
сително добре изследвано и анализирано, особено 
след включването им в международния художест-
вен контекст. „Класическият“ период в развитието 
на концептуализма в Източна Европа се характери-
зира с интерес към текстуализация, изобразителна 
чистота, стигаща до отказ от изобразителността 
(група Laibach в Словения), деконструктивни наме-
си, както и социалната и политическа ангажираност, 
в много случаи под формата на критика на различ-
ни аспекти на социалистическия режим. Пример за 
това са визуалните „игри“ на соцарта като концепту-
ално течение, появило се в различни страни, очевид-
но не без влиянието на получилите популярност пох-
вати на Комар и Меламид. В най-силен „аналитичен“ 
вид той съществува вероятно само в Русия, а страни 
като Полша, Унгария, Чехия и Словакия се ориенти-
рат към културното развитие на Австрия и Германия, 
търсейки интеграция в западноевропейските проце-
си. Страните от Балканите като България, Румъния, 
Сърбия, Македония и др., за кратък период от време 
развиват общорегионална притегателна сила – тези 
процеси подлежат на по-подробно проучване, което 
е извън рамките на настоящото изследване.
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Chapter Three

THE ESTABLISHMENT OF EDGE GROUP IN PLOVDIV 
AND ITS ACTIVITIES

The Edge Group [Grupa Rab] was established in Decem-
ber 1989 in Plovdiv by Albena Mihaylova, Veneta Marino-
va, Yordan (Dancho) Grigorov, Dimitar Kelbechev, Dimitar 
Mitovski, Emil Mirazchiev, Ivaylo Grigorov, Igor Budnikov, 
Kolyo Karamfilov, Monika Romenska, Nadia Genova, Pav-
el Albert, and Rumen Zhekov. 

Following some already established tendencies in 
the nonconventional arts with an openly dissident con-
tent, the group mobilised experimental art forms in an 
openly oppositional-dissident direction, critical towards 
the socialist regime. This was especially evident in their 
first, remarkable exhibition “Symbols and Signs” [Simvoli 
i znatsi]. It is important to note that the Edge Group as-
sumed a critical position from a geographical standpoint 
as well. It continued the trajectories of countrywide activ-
ities which preceded it and posed a challenge to the iner-
tia of habitual centrism in contemporary art. Many of the 
group’s members had previously participated in events 
throughout the country; the Bulgarian audience was al-
iready familiar with a significant number of them through 

Глава Трета

ПОЯВАТА И ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА „РЪБ“ 
В ПЛОВДИВ

Група „Ръб“ се появява през декември 1989 година в 
гр. Пловдив, с основатели Албена Михайлова, Венета 
Маринова, Йордан (Данчо) Григоров, Димитър Кел-
бечев, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Ивайло 
Григоров, Игор Будников, Кольо Карамфилов, Мони-
ка Роменска, Надя Генова, Павел Алберт, Румен Же-
ков. 

Следвайки вече някои неконвенционални съби-
тия и творби с открито дисидентско съдържание, гру-
пата мобилизира експерименталните форми в откри-
то опозиционно-дисидентска посока, критична към 
социализма, особено с първата си ударна изложба 
„Символи и знаци“. Важно е да се отбележи, че „Ръб“ 
е замислена като съзнателно отпорна в географски 
смисъл. Тя продължава посоките на предшестващи-
те я прояви из страната, които се противопоставят 
на инерциите на центростремизма в съвременното 
изкуство. Много от нейните членове вече са участ-
вали в подобни събития пръснати из страната, и 
голяма част от тях вече са познати на българската 

Входът на изложбената зала на ул. „Гладстон“ 32 (бившата „Сашо Димитров“), където групата прдставя три проекта: „Символи и знаци“, 
1990; „Идеалът“, 1992; и „Опус Пробект 93“, 1993.

The entrance to the exhibition hall at 32 Gladston St. (formerly Sasho Dimitrov St.), where the group presented three projects: “Symbols and Signs” 
(1990), “The Ideal” (1992), and “Opus Probect 93” (1993).
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art shows focusing on the nonconventional arts. As out-
lined above, Albena Mihaylova had already participated 
in a large number of events during the period 1986–89 
in the Capital and in various parts of the country. In 
1987–89 she had formed the MA Group with Dimitar 
Grozdanov, known through a number of events that had 
already taken place across the country, and with its focus 
on performance, “actionism”, and the art happening. She 
was also one of those bold artists, who had uncompro-
misingly embraced the alternative art forms since their 
very emergence and who had initiated and participated 
in many of the early events such as The Road [Patyat] in 
the village of Kraishte (June 1986); a solo art show with 
Vesko Velev and Ivan Tomanov in at the 108 Rakovski 
Street Gallery (October 1986); “Authored Print” at the 125 
Rakovski Street Gallery in Sofia (April 1987), and others.

Other members of the group had already made prom-
ising appearances in Sofia: Nadya Genova had taken part 
in “Authored Print”, while Kolyo Karamfilov had been one 
of the few experimental artists at the Seventh National 
Exhibition, which had taken place in February 1989. Dim-
itar Mitovski had participated that same year in “Earth 
and Sky.” Further members of the Edge Group had already 
taken their first steps in the public sphere with more tra-
ditional works of painting and graphic arts.The group’s 
platform claimed clear conceptual grounds to be realised 
in the new artistic language; it also demonstrated urgent 
social engagement and their interventions were relevant 
to the political and social reality of the country. In their 
unpublished program, the artists firmly asserted their re-
fusal to participate in “the mechanised, centralised, ideol-
ogized pseudo-cultural system”. The Edge Group sought 
to protect the critical force of the artwork, the new forms 
and genres in Bulgarian art, and a kind of artistic expres-
sion “different from the outworn social mechanisms 
and political conformity”. Furthermore, one of the Edge 
Group’s main goals was to establish productive cultural 
exchange with the international art scene and to include 
Bulgarian artists in global cultural processes.³²

Another factor influenced the emergence of this ex-
plicitly regional phenomenon – it mattered greatly that 
the group was established precisely in Plovdiv. There was 
an implicit, yet strong, connection between the formation 
of the Edge Group in the city during these years of social 
change, and the previous work of an older generation of 
artists from the 1960s who had revolutionised artistic life 
in the country. The radical intervention of the so-called 
“April generation” of artists had exploded the canons of 
socialist realism in art and had gained freedom, which 
paved the way for socialist modernism. Despite the fact 
that this happened only within the boundaries of tradi-
tional mediums, these artists had carried out a revolution 
in art that preceded the one of the late 1980s. To a certain 
degree these two currents are completely different and 
incomparable; what unites them, however, is that both 
generations fought for qualitatively different function of 

публика с изяви в неконвенционалната сфера. Както 
бе споменато, Албена Михайлова вече е участвала в 
голяма част от събитията през 1986–89 в столица-
та и в различни части на страната. През 1987–89 г. 
тя сформира колектива „МА“ с Димитър Грозданов, 
вече добре познат с многобройните си прояви (глав-
но из страната) и с ориентацията си към пърформан-
са, акцията и хепънинга. Тя е също една от смелите 
художнички, ориентирали се безкомпромисно към 
новите форми още с възможността за тяхната поя-
ва и една от инициаторките и участнички в много от 
ранните събития: „Пътят“, с. Краище, юни 1986; са-
мостоятелна изложба с Веско Велев и Иван Томанов, 
октомври, 1986 в галерия „Раковски“ 108; „Авторски 
отпечатък“, април 1987 на „Раковски“ 125, София и 
др. 

Останалите членове на групата също са се появи-
ли пред софийската публика с обещания за интерес-
но развитие: Надя Генова участва в „Авторски отпе-
чатък“, Кольо Карамфилов е сред малкото автори с 
експериментална нагласа в VIII Национална излож-
ба, февруари 1989 година. Същата година в „Земя 
и небе“ се появява Димитър Митовски. Останалите 
автори, участници в група „Ръб“ вече са направили 
своите първи стъпки в публичната сфера с тради-
ционни работи от живопис и графика. 

Групата излиза със силна платформа, която на-
бляга на ясни концепции, реализирани в нов худо-
жествен език, и на остра социална ангажираност и 
актуалност на художествените интервенции спрямо 
политическата и обществена действителност в стра-
ната. В непубликуваната програма художниците ясно 
и твърдо заявяват отказ от участие в „механизира-
ната, централизирана, идеологизирана, псевдокул-
турна система“. „Ръб“ се обявява в защита на крити-
ческата сила на художественото произведение, на 
новите видове и жанрове в българското изкуство, и 
на художествена реализация „различна от старите 
обществени механизми и политически конформи-
зъм“. Сред основните цели на „Ръб“ е и пълноценни-
ят обмен със световното изкуство и включване на 
българските художници в глобалната културна дина-
мика.³¹ 

Съществува и друга закономерност в появата на 
това силно регионално явление – не е без значение 
възникването му именно в Пловдив. Косвена, но сил-
на е връзката на появата на явлението „Ръб“ в града, 
именно през преломните години на промяна, с поява-
та на поколението художници на 60-те, които оставят 
белези на революционни промени в художествения 
живот в страната. Радикалната намеса на Априлско-
то поколение творци взривява соцреалистически-
те художествени канони и извоюва пластическата 
свобода, която отваря вратите на социалистическия 
модернизъм. Въпреки че това се случва единствено 
в границите на традиционните медии, те стават носи-



45

the visual arts. The April artists of the 1960s struggled 
for the inviolability of the creative process in terms of its 
form and aesthetics: in the name of creative “freedom” 
they gave up on the “political” dimension to a great ex-
tent. By contrast, the 1980s generation destroyed these 
formal boundaries in order to open up the logos of the 
visual arts toward social and critical engagement. This 
generation advanced a notion of contemporary art, which 
had a role to play in the critical rethinking of social and 
political change, and highlighted its potential to critically 
intervene in public space.

“SYMBOLS AND SIGNS”
The Edge Group opened its first exhibition in March 1990 
at 32 Gladston Street, in the gallery of Plovdiv’s chapter 
of the UBA. All founding members of the group partici-
pated in the exhibition, alongside Pravdoliub Ivanov, who 
was invited as a guest-participant. It showed a large 
quantity of works, which sarcastically commented on 
the social realities of communism and making extreme 
parody of the symbols of state power. The experimental 
character of the works liberated the symbols from their 
canonical uses and inverted their assigned meanings. In 
the words of Svetla Moskova, the exhibition “[was] filled 
with tables [masses] – tables [masses] of words, word-
less tables [masses], many hammers and sickles, many 
volumes of Capital, and many five-pointed stars: stars on 
plates, stars on stoppers, stars in the hair, tears in the 
eyes”.³³ The works shared similar themes in a wide range 

тели на художествена революция, която предшества 
тази от края на 80-те. В известна степен тези две 
течения са коренно различни и несъпоставими, но 
това, което ги обединява е, че и двете поколения се 
борят за качествено новите функции на изкуството. 
Априлските художници от 60-те – за неприкоснове-
ността на творческия процес във форматно-естети-
чески аспекти, и в името на творческата „свобода“ 
до голяма степен се отказват от „политическото“. За 
разлика от тях, поколението на 80-те разбива тези 
формални граници, за да отвори логоса на визуал-
ните изкуства към критическата ангажираност. То се 
застъпва за ролята на съвременното изкуство в кри-
тическото осмисляне на социално-политическите 
процеси и изтъква в него потенциала за критическа 
интервенция в общественото пространство. 

„СИМВОЛИ И ЗНАЦИ“
Първата си изложба „Ръб“ прави през март 1990 на 
ул. „Гладстон“ 32, в галерията на СБХ в Пловдив. 
Участниците в „Символи и знаци“ са всички учреди-
тели на групата, както и Правдолюб Иванов, който е 
поканен като гост-участник. Огромният брой работи 
предлага саркастичен коментар върху социалните 
реалности по времето на комунизма и бутафоризи-
рат до крайност символиката на държавната власт. 
Експерименталният характер на работите освобож-
дава символите от каноните и обръща предписаните 
им значения наопаки. Както описва Светла Москова, 

Откриване на изложбата „Символи и знаци“ в галерията на ул. 
„Гладстон” 32.

Opening of the “Symbols and Signs” exhibition in the gallery at 32 Glad-
ston St.

Част от произведенията, ситуирани на първия етаж на галерията.

Part of the works located on the first floor of the gallery.

изложбата „е изпълнена с маси, маса на думи, маса 
без думи, много чукове и много сърпове, много томо-
ве капитали, и много звезди – петолъчки – звезди в 
чинии, звезди от тапи, звезди в косите, сълзи в очи-
те“.³² Тематиката и огромният диапазон от изразни 
средства е основният обобщаващ фактор,  а всяко 

of mediums, but each of them led its own visual and con-
ceptual existence and produced its own in dependent 
effect. The exhibition was entirely conceptual and the ar-
tists worked almost entirely in the new visual language: 
installation, performances, assemblages, object art, and 
different kinds of site-specific interventions. The tradi-
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tional artistic mediums on the walls of the gallery space 
(painting, graphic art, drawing) seemed to accompany 
the “experimental” ones and functioned as a peculiar 
“conventional” background, as a helpful counterpart to 
the installations scattered throughout the space and on 
the gallery floor. The main intention – shared by all the 
artists – was to let go of their own constraints, to reject 
all that had sedimented during their traditional art edu-
cation, and to comment with irony on and refuse norms 
of work that had been forced upon them. “Symbols and 
Signs” also provided the artists an opportunity to study 
the possibilities offered to them by the new mediums, to 
experiment with materials and methods, and to introduce 
the audience to a new and unfamiliar visual language. 
Thanks to a clearly defined thematic scope, the artists’ 
radical positions, and their forms of visual communica-
tion, the show had a strong and holistic influence on the 
viewers.

At the very entrance of the gallery space, the visitor 
was greeted by three enormous punk-heads, a sculptur-
al installation by Kolyo Karamfilov and Dimitar Mitovski. 
The triptych Punk had a central compositional role in the 
entire exhibition and became an emblem of sorts for the 
event. Each part of the tripartite installation carried a for-
mal similarity to a silhouette of a human bust. A series 
of symbols of communist state power were “stuck” into 
the heads of two of these busts (rows of hammers and 
rows of sickles), while the edges of a huge five-pointed 
star crowned the third punk-head. In this way the sym-
bolism of familiar emblems of power was turned upside 
down in the images of these giant scarecrow figures. The 
five-pointed star, the sickle and the hammer – that is, the 
symbols of socialist power and the socialist order – were 
subversively appropriated and transformed, becoming 
integrated into the anti-conformism of punk subculture. 
Deformed, ridiculed, and liberated from the burden of the 
canon, the hammers, the sickles and the sharp edges 
projecting from the punk-heads turned into an image of 
that generation’s caustic rebelliousness. Despite using 
some materials considered traditional in sculpture (wood 
and metal, as well as bark-weaving techniques), the ar-
tists deployed them to surprising ends. The two artists 
continued their collaboration in playful engagement with 
traditional materials and their reuse in works such as Ro-
meo and Juliet, which they created a year later.

Albena Mihaylova’s presence in the exhibition was 
particularly striking: she participated with the installa-
tions Room No. 2, 6, 8 [Staya Nr. 2, 6, 8] and PO Depart-
ment [Otdel PO]; Closed Circle [Zatvoren Krag] and Alai; 
The Spectre of Communism [Duhat na komunizma]; the 
objects P_ochit I, II and III; the installation works Table of 
Words [Masa na dumi]; and Table with No Words [Masa 
bez dumi] (the latter in collaboration with Veneta Marino-
va). Room Nr. 2, 6, 8 and PO Department were conceived 
as part of a full-scale composition of three artworks (to-
gether with Alai and Closed Circle). Each of them was 

от произведенията живее свое собствено визуално и 
концептуално битие и има самостоятелно художест-
вено въздействие. Изложбата има изцяло концеп-
туален характер, като произведенията на авторите 
обхващат почти всички нови форми – инсталации, 
пърформанси, асамблажи, обекти, различни акции, 
проведени по време на експозицията. Традиционни-
те досега художествени форми по стените на галери-
ята – живопис, графика, рисунка – сякаш съпътстват 
„новите“ и действат като своеобразен „конвенцио-
нален“ фон, спомагащ за възприемането на инста-
лациите, пръснати из пространството и по пода на 
галерията. Основната цел, споделена от авторите, е 
да освободят задръжките си, да изхвърлят всичко 
напластено от традиционното си обучение, да ирони-
зират, и по този начин да отхвърлят наложените им 
норми на работа.  „Символи и знаци“ също дава по-
вод на авторите да изучат възможностите, които им 
предлагат новите форми, да експериментират с ма-
териали и средства, да въведат незапознатата пуб-
лика в нов визуален език. Поради ясно обусловения 
тематичен проблем, радикалните позиции и новите 
форми на визуална комуникация, въздействието 
върху зрителите е силно и цялостно. 

От входа на залата зрителят е посрещнат от три 
огромни пънка, скулптурната инсталация на Кольо 
Карамфилов и Димитър Митовски. Доминиращата
композиционна роля на триптиха „Пънк“ я превръ-
ща в нещо като емблема на изложбата. Всяка една 
част от инсталацията – триптих наподобява условно 
силует на човешки бюст. В главата на два от тях е 
„забит“ по един ред от символите на социализма – 
сърп и чук, а от главата на третия пънк стърчат кра-
ищата на огромна петолъчка. Така символиката на 
познатите емблеми на властта е преобърната нао-
паки в образа на гигантите – чучела. Петолъчката, 
сърпът и чукът – символите на социалистическата 
власт и ред – са подривно присвоени и преобърнати 
и стават част от антиконформизма на пънкарската 
субкултура. Уродливи и освободени от бремето на 
канона, щръкналите чукове, сърпове и остри ръбове 
по главите на пънковете стават образ на ехидното 
бунтарство на поколението. Материалите са тради-
ционни за скулптурата (дърво, метал, плет), но чрез 
тях художниците ни изненадват с неочаквани резул-
тати. Тази игра между традиционните материали и 
тяхната нова употреба двамата автори продължават 
в следващите общи работи като „Ромео и Жулиета“, 
създадена година по-късно, както и в редица инди-
видуални експерименти. 

Особено отчетливо е присъствието на Албена 
Михайлова в изложбата, която участва с инстала-
циите „Стая Nо. 2, 6, 8“ и „Отдел ПО“; „Затворен кръг“и 
„Алай”; „Духът на комунизма”; обектите „П_очит I, II, и 
III“; инсталациите „Маса на думи“ и „Маса без думи“ 
(последната в съавторство с Венета Маринова). 
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individually conceptualised but at the same time acted 
as an element of the overall arrangement of the gallery 
space. Together with Dimitar Mitovski and Kolyo Karam-
filov’s triptych Punk, these pieces functioned as unifying 
compositional elements in an exhibition that was other-
wise to a large extent chaotic. Most of Mihaylova’s works 
are conceived in the spirit of object art and often remain 
enigmatic to the viewers, as they are entirely freed of 
direct messages. The installations Room Nr. 2, 6, 8 and 
PO Department are conceptually and compositionally 
thought-through. They present wooden polyhedrons of 
different measures and shapes, with various metal keys, 
locks and keyholes stuck into them. The title yields var-
ying interpretations: this work transports us into a realm 
of secretive passages, padlocked doors, blocked roads, 
covered-up truths, and the hierarchies of power, creating 
a claustrophobic feeling, a sense of being constrained 
and dead-locked. In her works Mihaylova overcomes 
the emblematic visual vocabulary of state power, which 
many others resort to. By combining images and objects, 
which carry rich associative and metaphoric meanings, 
she set in motion thought processes governed by the 
subject’s experiences and emotions, and by personal as-
sociative connections.

The pieces Alai, Closed Circle and The Spectre of 

„Стая Nо. 2, 6, 8” и „Отдел ПО” са замислени като част 
от цялостна композиция от три работи на авторка-
та (заедно с „Алай“ и „Затворен кръг“). Всяка от тях 
носи собствени идеи, но наред с това се усеща ре-
шението им в цялостен компонент в пространството 
на галерията. Заедно с „Пънк” на Димитър Митовски 
и Кольо Карамфилов, те имат функцията на обоб-
щаващ композиционен фактор в до голяма степен 
хаотичната експозиция. Повечето работи на Албе-
на Михайлова имат по-скоро характера на обекти и 
нерядко остават загадка за публиката, тъй като са 
изцяло освободени от плакатни или знакови заяв-
ления. „Стая Nо. 2, 6, 8“ и „Отдел ПО“ представляват 
едно добре осмислено идейно и композиционно съ-
четание на дървени многостенници в различни фор-
ми и големини, от които стърчат метални ключове, 
брави и ключалки. Заглавието ни подсказва възмож-
ни интерпретации – работата ни пренася в потайните 
коридори, заключените врати и йерархиите на власт-
та, в потулените истини, в заключените пространст-
ва и затворените пътища, създавайки усещане за 
клаустрофобия, контрол и безизходица. Всъщност 
Албена Михайлова с лекота надхвърля тематичните 
дадености, като не се възползва от възможностите 
за визуално третиране на образната система на от-

миналата власт, към която се насочват доста авто-
ри. Чрез съчетание на образи и предмети, носещи 
богати асоциативни и метафорични ядра, тя отваря 
мисловни процеси, подвластни на субективния опит 
и емоционалност, на личните асоциативни връзки. 

Подобен ефект имат и работите „Алай“, „Затворен 
кръг“ и „Духът на комунизма“. Последната е огромна, 
монументално замислена (за размерите на залата) 
конструкция на човешки бюст, изпълнена от арма-
турно желязо и покрита с бяло платно. Изтеглена в 

Communism sought a similar effect on the viewer. The 
latter work was a huge and monumental (vis-á-vis the 
volume of the gallery space) construction of a human 
bust made out of rebar and covered with a white drape. 
Placed in one of the corners of the gallery, it appeared 
as if its ghostly, ambiguous shape haunted the space. 
Anyone could peer under the white fabric and uncover 
the bare construction, its hollowness and empty sub-
stance. The assemblages P_ochit and Table of Words 
were two other works by Mihaylova, located on the sec-

Част от произведенията, ситуирани на първия етаж на галерията.

Part of the works located on the first floor of the gallery.

Част от произведенията, ситуирани на първия етаж на галерията.

Part of the works located on the first floor of the gallery.
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ond floor of the gallery. In the former installation, care-
fully arranged volumes by Marx, Engels and Lenin were 
ironically adorned with the already devalued medals and 
orders of merit issued by the state. The artwork ironically 
confronted the viewer with the general devaluation of the 
historical meaning of these writings, with the collapse of 
societal and political hierarchies, with the loss of their 
authority and the evacuation of meaning from the sym-
bols of power. Table without Words was a collaborative 
work by Albena Mihaylova and Veneta Marinova: the two 
artists created collages from colour photographs depict-
ing mouth-watering dishes and then arranged them on a 
traditional Bulgarian table. The interpretation of this lat-
ter work is complicated and polysemic; it can, however, 
be read as a remark on the political production of tradi-
tion and its museum life. 

Dimitur Kelbechev’s installation In Memory of Belene’s 
Victims [V pamet na zhertvite na Belene] was a particular-
ly memorable contribution to this enormous exhibition. It 
consisted of a black shower with large black nails falling 
down from it. This was evidently the work of a graphic 
artist as it resembled a three-dimensional graphic work 
– both from afar and from close-by. Its content evoked 
Nazi concentration camps and a sense of ill-boding and 
everyday terror. Rumen Zhekov’s assemblages When the 
Pattens Blossom [Kogato tsafnat nalamite] and Untitled 
[Bez nazvanie] were placed in immediate proximity to this 
installation. Together, these three pieces were among the 
most strongly articulated works, commenting on social 
and political realities that dominated public conscious-
ness in the years of the early transition period. In his work 
Untitled, Rumen Zhekov played with the abject and the 
sinister. By making use of visual metaphors, his assem-
blage consisted of dishes of large black insects, dirt and 
locks of hair. In his work, When the Pattens Blossom, Zhe-
kov displayed blossoming pattens and literally visualised 
an old Bulgarian saying about blossoming pattens that 
ridicules hope in the impossible. There was something tri-
umphant about the presence of these blossoming pattens 
in this very historical moment. In the context of the polit-
ical changes of 1989, they lent expression to the trium-
phant mood that had taken hold of many Bulgarians. This 
spirit was especially strongly felt in Plovdiv – one of the 
most active centres of the democratic forces at the time.

Igor Budnikov’s A Hymn for the Colour Black [Himn za 
chernoto] was one of the most powerful works in the ex-
hibition: it was created with a sense of lightness and free-
dom, and carried the joy in experimentation. Red flags 
with abstract cut-outs made out of black nylon referred 
to the tiresome aesthetics of the visual agitprop forms 
of official state power. These gonfalons resembled some 
exhausted, abandoned and gloomy animals: deprived of 
their symbolic meaning, they hung helplessly from the 
branches of trees. This artwork was also well conceived 
from the point of view of its colour effect: it only featured 
the colours red and black, stripped to a graphic effect. It 

един от ъглите на залата, тя като че ли витае в нея с 
призрачната си неяснота. Всеки може да надникне 
под бялото платнище, където открива гола конструк-
ция, кухота и липсата на същност. Сред работите на 
Михайлова са и асамблажите „П_очит“ и „Маса на 
думи“, разположени на втория етаж на залата. В пър-
вата творба грижливо подредените томове на Маркс, 
Енгелс и Ленин са иронично възнаградени с вече 
обезценените медали и ордени на властта. Работата 
ни поднася с ирония процеса на масовото обезстой-
ностяване на историческия смисъл на тези трудове, 
пропадането на обществените и политически йерар-
хии, загубата на авторитета им, опразването на сим-
волите им. „Маса без думи“ е колективната работа на 
Албена Михайлова и Венета Маринова – върху тра-
диционни български дървени софри те подреждат 
колажи от цветни снимки на съблазнителни гозби. 
Нейната интерпретация е трудна и нееднозначна в 
този контекст, но може да се разгледа като коментар 
върху политическото производство на традицията и 
нейното музейно съществуване. 

Силен акцент в огромната експозиция е инстала-
цията „В памет на жертвите от Белене“ на Димитър 
Келбечев. Тя представлява един черен душ, от който 
валят големи черни пирони – в нея находчиво графи-
кът пак е намерил себе си, защото тя изглежда като 
триизмерна графика както отдалеч, така и отблизо. 
Съдържанието ѝ ни препраща към нацистките конц-
лагери и оставя усещане за злокобност и ежедневен 
терор. Близо до нея са работите-асамблажи на Румен 
Жеков „Когато цъфнат налъмите“ и „Без название“. 
Заедно трите работи са между най-силните полити-
чески коментари върху социалните и политически 
реалности, които владеят съзнанието на обществе-
ността в годините на ранния преход. В работата си 
„Без название” Румен Жеков се заиграва с погнусата 
и със зловещото. Чрез образни метафори неговият 
асамблаж предлага ястия от големи черни насеко-
ми, пръст и кичури коси. В работата „Когато цъфнат 
налъмите“ Жеков предлага едни цъфнали дървени 
налъми и визуализира буквално народната фраза за 
цъфналите налъми, която осмива надеждата за не-
възможното. Има нещо триумфално в присъствието 
на тези цъфнали налъми в този исторически момент. 
В контекста на политическите промени от 1989, те 
стават израз на триумфалното настроение на голяма 
част от хората в страната – настроение, което се чув-
ства особено силно в Пловдив, един от най-активни-
те центрове на демократичните сили. 

Сред много силните творби, създадена с лекота, 
освободена, и носеща удоволствието от експеримен-
та,  е  „Химн за черното“ на  Игор Будников.  Червени 
знамена с абстрактни изрезки от черен найлон върху 
тях препращат към уморената естетика на визуални-
те агитационни форми на официалната власт. Зна-
мената-хоругви имат вид на изтощени и захвърлени 
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acted as a powerful colour highlight within the exhibition. 
In his installation The Wall [Stenata], Mirazchiev con-

structed a wall made out of pressed aluminium scraps. 
It directly invoked the barely abated events around the 
Berlin Wall, as well as the environmental problems that 
become central to the critical frameworks of the demon-
strations against the country’s former socialist govern-
ance. The artwork experimented with materials – alu-
minium scraps were the author’s original finding and he 
kept exploring systematically their potentials in his later 
works. The artist planted grass in front of the wall, which 
grew tall during the course of the exhibition and started 
taking over the wall structure. Accelerating history, to-
wards the end of the show the installation started invok-
ing a sense of ruination and an outworn past.

Monika Romenska’s installation Delegate [Delegat] 
had a completely different makeup in respect to all other 
works in the exhibition, particularly in terms of its com-
municative approach. In it, a headless male mannequin 
dressed up in a formal suit was made to vote accord-
ing to the visitor’s wish, like a string puppet, as long as 
the visitor pulls the corresponding rope. However, such a 
choice proved to be impossible as the faceless delegate 
indicated his own position “in favour” with both hands. 
The work was one of the most engaging in the entire 
exhibition because it was easily legible and functioned 
most successfully as an interactive artwork. At the open-
ing, a line of people gathered in front of it; they waited 
their turn to ridicule the subjects formed by the political 
system, as well as the structural impossibility of a polit-
ical alternative through the state’s mechanisms of politi-
cal participation.

Many of the pieces hung up on the walls to a great 
extent made use of traditional art mediums such as 
painting, collage, and graphic art. Artists such as Ven-
eta Marinova, Nadya Genova, Pavel Albert, Ivaylo Grigor-
ov and Dancho Grigorov took up the challenge that the 
exhibition’s statement posed to traditional media. Works 
such as Eternal Fire [Vechen ogan] by Nadya Genova; The 
Stomach of a Person, Forced to Become a Communist 
[Stomahat na edin chovek, prinuden da stane komunist] by 
Dimitar Mitovski; four paintings by Veneta Marinova; Emil 
Mirazchiev’s Shafts [Shahti]; Tricolour [Trikolyor] by Kolyo 
Karamfilov and others entered into conversation with dif-
ferent layers of meaning present in the overall theme. For 
example, in her series The Wall [Stenata], An Agitator’s 
Guidebook [Narachnik na agitatora], From… to [Ot…do] 
and On the Road I and II [Po putya I i II], Veneta Marino-
va freely interpreted the poster aesthetics of socialism. 
She utilised familiar fonts, colours and images in order to 
bring the viewer’s attention to their vacuity and prop-like 
character. Dimitar Kelbechev put forward a similar idea 
in his triptych Three Suns Shining in the Sky [Tri slantsa v 
nebeto greyat]. In these three works, he openly and play-
fully traced the “degradation” of a beautiful five-pointed 
star, by assembling different materials bearing the con-

животни, помръкнали сякаш – загубили символното 
си значение, те висят безпомощно от дървени кло-
ни. Обмислено и откъм цветовото си въздействие, 
произведението е решено единствено в червено и 
черно, изчистени до графичност и дарява на експо-
зицията силен цветен акцент.

В инсталацията „Стената“ Емил Миразчиев гра-
ди стена от пресовани алуминиеви отпадъци, която 
предизвиква директни асоциации с едва стихналите 
събития около Берлинската стена, както и с пробле-
мите на околната среда, които се оказват централни 
в критическите рамки на протестите срещу социа-
листическото управление в страната. Произведение-
то експериментира с материала – лична находка на 
автора, чиито възможности той методично изследва 
в по-късните си работи. Пред стената той посява тре-
ва, която избуява по време на изложбата и започва 
да завзема стената. Забързвайки историята, към 
края на изложбата инсталацията навява руинност и 
отминалост. 

Инсталацията на Моника Роменска „Делегат“ 
има коренно различен характер от всички останали 
в експозицията, имайки предвид комуникативните ѝ 
функции. В нея мъжки манекен без глава, в офици-
ално облекло е готов да гласува с която и ръка зри-
телят да пожелае, стига да дръпне съответното въ-
женце. Изборът ни обаче се оказва невъзможен, тъй 
като и в двете си ръце безликият делегат ни показва 
своята позиция – „за“. Тя е една от най-притегателни-
те в изложбата именно поради факта, че е лесно че-
тима и се реализира най-успешно като интерактивно 
произведение. На откриването тя събира опашка от 
хора, които чакат реда си, за да иронизират субек-
тите, които политическата система формира, както и 
структурната невъзможност за политическа алтер-
натива през държавните механизми на политическо 
участие.

Многобройните произведения, които авторите 
разполагат по стените, като цяло следват тради-
ционните форми (живопис, колаж, графика) и тра-
диционните кавалетни размери. Автори като Венета 
Маринова, Надя Генова, Павел Алберт, Ивайло Гри-
горов и Данчо Григоров се впускат в предизвика-
телствата, които темата отправя към традиционни-
те медии. Произведения като „Вечен огън“ на Надя 
Генова, „Стомахът на един човек, принуден да стане 
комунист“ на Димитър Митовски, четирите живо-
писни творби на Венета Маринова, „Шахти“ на Емил 
Миразчиев, „Трикольор“ на Кольо Карамфилов и др. 
находчиво комуникират с различните смислови нива 
на тематиката. Венета Маринова, например, в цикъ-
ла „Стената“, „Наръчник на агитатора“, „От…до” и „По 
пътя I и II“, ни предлага свободна игра с плакатната 
естетика на социализма. Тя оперира с познати шриф-
тове, цветове и образи, за да прикове вниманието на 
зрителя върху тяхната бутафорност и празнота. 
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tent of the message within them. In The Stomach of a 
Person, Forced to Become a Communist, Dimitar Mitovski 
revealed a pile of metal five-pointed stars, which, in the 
words of Aleksandar Sekulov, “remain intact in their 
stomach – monolithic and as if impossible to digest”.³4 

Kolyo Karamfilov participated with three more art-
works  in  “Symbols and Signs”:  Tricolour,  Symbols,  and 
Tralala. While the latter two playfully improvised the use 
of traditional and alternative artistic means – offering 
cheerful, tongue-in-cheek variations of different ideas 
– Tricolour was a well thought-through and powerful 
artwork that skilfully combined conceptual and formal 
dimensions. In it, Karamfilov transformed the colours 
of the Bulgarian flag into nuances of the grey, there-
by inviting thoughts about the everyday problems and 
sensibilities of the nation’s citizens, of the nation's “be-
coming-grey”. Karamfilov’s work matched the traditional 
canvas format; however, the use of the materials – lime 
and mud – was dictated by their organic connection with 
the conceptual dimension of the artwork. Nadya Geno-
va took a similar path with her large-scale work Eternal 
Flame. For this artwork, she painted the emblem of the 
Komsomol³5 (the flame of the eternal fire) on a metal 
plate measuring 210x180 cm. Using egg tempera, she 
loosely interpreted the symbol and treated the surface 
of the metal base. The work resonated from a distance 
with the metallic appearance of the grey flame that, in 
socialism’s symbolic order, used to signify the boldness 
and spirit of the youth. Similar to Karamfilov’s Tricolour, 
it created a sense of greyness and coldness through for-
mal means. Emil Mirazchiev’s graphic works (the series 
of triptychs Shafts and the diptych Achromatic) should 
also have a place here. Shafts represent a series of di-
rect prints of metal street shafts in several colours, which 
turn this object of our daily life into a graphic experiment 
with a strong aesthetic vision. Transformed this way in 
the exhibition, these openings toward the underground 
infrastructure of the city metaphorically take us to the 
dark bowels of power. 

Pavel Albert’s paintings, Rumen Zhekov’s Above the 
Ground [Nad zemyata] and Under the Ground [Pod zemya-
ta], as well as Ivaylo Grigorov’s three watercolour paint-
ings Composition V, VI, VII, demonstrated a sustained 
interest in issues related to painting. The theme of the 
exhibition provided these artists an occasion to explore 
both form and symbolic meaning, working with poetic 
imagery and metaphor. Dancho Grigorov’s Optimistic 
Window [Optimistichen prozorets] and Pravdolyub Iva-
nov’s two large-scale paintings Conversation I [Razgovor 
I] and Conversation II [Razgovor II], as well as his installa-
tion A Feast of Circle-Square-ists [Praznik na kragokvad-
ratolozite], present explorations with form, particularly 
interesting for their constructivist bent. 

The exhibition “Symbols and Signs” was a strong and 
radical event with a clear political orientation: it was a 
phenomenon in the contemporary art scene that has 

Подобна концепция защитава и Димитър Келбе-
чев в триптиха „Три слънца в небето греят“ – в трите 
творби той свободно и игриво проследява „деграда-
цията“ на една красива петолъчка, подсказана от ко-
лажирането на материали, съдържащи посланието в 
себе си. В „Стомахът на един човек, принуден да ста-
не комунист“ Митовски ни разкрива гледка от куп-
чина метални петолъчки, които, както Александър 
Секулов казва, „стоят в стомаха цели, монолитни и 
като че ли невъзможни да бъдат смлени“.³³

В „Символи и знаци“ Кольо Карамфилов участва 
с още три творби – „Трикольор“, „Символи“ и „Трала-
ла“. Докато последните две са импровизирана игра 
с традиционни и нови средства, леки и шеговити ва-
риации на идеи, то „Трикольор“ е обмислена и силна 
творба, съчетаваща умело концепция и пластически 
изказ. В нея той превръща цветовете на българския 
трикольор в три ахроматични нюанса, като води ми-
сълта към сивите проблеми и ежедневните емоции 
на нацията, на нейното „посивяване“. Творбата на 
Кольо Карамфилов се побира в традиционната кава-
летна форма и размери на платното, но материалите 
(вар, кал) отново са продиктувани от органичната 
им връзка с идеята. Подобен път поема и Надя Гено-
ва в своето огромно произведение „Ог…“. Върху ме-
тална плоскост 210х180 см тя рисува с помощта на 
темпера и фактурна обработка на плочата свободна 
художествена интерпретация на комсомолската ем-
блема – пламъка на вечния огън. Творбата отдалеч 
резонира с металното излъчване на сивия пламък, 
олицетворявал младежко дръзновение и дух в зна-
ковата система на социализма. Подобно на „Трико-
льор“ на Кольо Карамфилов, тя пластически постига 
ефекта на сивота и студенина. Тук е мястото и на гра-
фичните творби на Емил Миразчиев цикъла триптих 
„Шахти“ и диптиха „Ахроматично“. „Шахти“ предста-
вляват директен графичен отпечатък от метални 
улични шахти в няколко цвята, като превръщат пред-
мета на нашето ежедневие в графичен експеримент 
със силна естетическа визия. Така трансформирани 
в изложбата, тези врати към подземната арматура 
на града метафорично ни навеждат към тъмните ка-
нали на властта.

Художници, които остават изкушени от пробле-
мите на живописта са Павел Алберт, Румен Жеков с 
„Над зeмята“, „Под земята“, както и трите акварела 
„Композиция V, VI, VII“ на Ивайло Григоров. За тези 
произведения замисълът на изложбата е повод за 
пластически търсения със символични послания и 
поетично-метафорични образи. Във формално-плас-
тическите аспекти на творбите си се насочват и Дан-
чо Григоров с „Оптимистичен прозорец“ и Правдолюб 
Иванов с две голямоформатни живописни произве-
дения „Разговор I“ и „Разговор II“, както и с инстала-
цията „Празник на кръгоквадратолозите“, интересни 
с конструктивистичните си търсения.
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remained unparalleled up to this date in terms of both 
impact and scale. Authors made multiple provocations; 
they challenged not only the sensorial but also the asso-
ciative perceptions of the audience through a wide range 
of visual and interactive means. The overall idea of the 
group was to activate negative emotions in the face of 
the social realities of socialism and the early months of 
the transition period, by transforming them creatively and 
presenting them with irony and sharpness. Leaving out 
the concrete material and historical manifestations of 
power, the conceptual framework of the event dealt direct-
ly with its abstract carriers – its semiotic and symbolic 
order. The artists frequently experimented with the visual 
and aesthetic canon and norms from the socialist period.

Thousands of visitors from Plovdiv, Sofia and from 
across the country flocked to Gladston Street during 
the brief duration of the exhibition and transformed the 
gallery of Plovdiv’s UBA into a public forum of sorts. 
Reactions of shock and confusion were frequent: this 
exhibition shook the stable coordinates of what was 
hitherto commonly conceived of as “art”. The artworks 
provocative character was pushed to an extreme through 
several performances that took place during the open-
ing – they created an ironic and absurd atmosphere by 
bringing together disparate elements. Already at the en-
trance, a chorus of pioneers wearing red neckties wel-
comed guests by the staircase,³5 their songs mixing with 
the chatter of visitors. Members of the group cut a huge 
blood-red, star-shaped cake adorned with a hammer and 
a sickle and then offered slices to only few of the guests. 
Who will get to “relish” the end of the regime? Will they 
manage to enjoy its taste or will rather be “stained” by the 
vivid red paint? This artistic intervention was followed by 
a performance “attack”, humorously entitled The Balls 
of History Are Rolling [Topkite na istoriyata se tarkalyat]: 
when the exhibition hall was already completely packed, 
an avalanche of small but heavy ceramic balls suddenly 
spilled onto the floor, in people’s feet. As if the wheels of 
history had started spinning brutally and unexpectedly, 
causing confusion, shock and bewilderment. All these 
acts had a disorienting and chaotic effect, which reflect-
ed the economic chaos and political instability of the ear-
ly years of the 1990s.

BLACK HAPPENING, A ROOT HIGH IN THE SKY, AND 
BRIGHT LIGHT
To much surprise, after the exhibition “Symbols and 
Signs” the Edge Group claimed that “this was our first 
and perhaps our last political exhibition”. Nevertheless, 
the group remained politically and socially committed 
with its subsequent collective interventions Black Hap-
pening [Cheren hepaning], A Root High in the Sky [Koren 
visoko v nebeto], and Bright Light [Golyama svetlina].

Black Happening aimed above all to activate the so-
cial consciousness of its fellow citizens, with a greeting 
of the residents of Plovdiv on an early morning in April 

Изложбата „Символи и знаци“ е силно радикал-
на проява с политическа ориентация – художествен 
факт в съвременното ни изкуство, който и до днес 
няма свой аналог като мащаб и въздействие. Про-
вокациите на авторите са многобройни, атакуващи 
както сетивните, така и асоциативните възприятия 
на зрителите с огромен набор от визуални и интер-
активни средства. Цялостната идея на групата ак-
тивира негативните емоции от социалните реално-
сти по времето на социализма и ранните месеци на 
прехода, като поднася осъзнатата действителност с 
острота и с парливия вкус на иронията. Прескачайки 
конкретните физически и исторически въплъщения 
на властта, цялостният замисъл на събитието посяга 
директно към абстрактните ѝ носители – знаковата 
и символичната система. Често срещана в експози-
цията е и спекулацията с художествения канон и ху-
дожествените норми на социалистическия период. 

Хиляди зрители от Пловдив, София и всички 
краища на страната се стичат към ул. „Гладстон“ 
през краткото времетраене на изложбата и превръ-
щат галерията на Съюза на пловдивските художници 
в своего рода публичен форум. Шок и объркване е 
най-честата реакция на неподготвените посетители, 
тъй като изложбата разклаща стабилните координа-
ти за това какво е „изкуство“. Провокативният харак-
тер на творбите е усилен до крайност по време на 
откриването от няколко акции, които чрез сблъсъци 
на елементи създават иронична и абсурдна атмос-
фера. Още от входа пионерски хор с червени връзки 
посреща посетителите на стълбите, и неговите песни 
се смесват с глъчта на посетителите. Групата разряз-
ва огромна кървавочервена торта – петолъчка със 
сърп и чук и я раздава на част от присъстващите. 
Кой успява да се „услади“ от края на режима? Дали 
те ще се усладят или по-скоро „изцапат“ с ярко чер-
вената боя? Следва акция-атака под хумористичното 
заглавие „Топките на историята се търкалят“. Когато 
изложбената зала вече е препълнена до невъзмож-
ност, неочаквано в нозете на хората се изсипва лави-
на от неголеми, но тежки керамични топчета. Колела-
та на историята брутално и неочаквано се завъртат, 
всявайки смут, шок и недоумение. Всички тези акции 
имат дезориентиращ и хаотичен ефект – ефект, кой-
то рефлектира икономическия хаос и политическата 
нестабилност от ранните години на десетилетието.

„ЧЕРЕН ХЕПЪНИНГ“, „КОРЕН ВИСОКО В НЕБЕТО" 
И „ГОЛЯМА СВЕТЛИНА“
„Това е първата, а може би и последната ни полити-
ческа изложба“ – изненадващо твърди „Ръб“ след 
изложбата си „Символи и знаци“. Въпреки това гру-
пата остава политически и социално ангажирана със 
следващите си групови акции „Черен хепънинг“, „Ко-
рен високо в небето“ и „Голяма светлина“. 

Първата от тях – по-скоро имаща за цел да акти-
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1990. This happened on Palm Sunday, when many res-
idents would come out to the churches in the context 
of an upsurge of cultural and religious rites of orthodox 
Christianity immediately after 1989. In vernacular cultural 
practice, this day coincides with the welcoming of spring. 
Black Happening welcomed them in a small garden near 
the Dzhumaya Mosque, which is located on the way to the 
churches in Plovdiv’s Old Town. The small garden with 
scant green patches grimly awaited worshippers. It was 
dressed in black: the alleys, the water fountain, the trees, 
the grass – everything that would normally have the air 
of spring, was covered in black nylon. Huge silhouettes 
made of cardboard and shaped like strange and grotesque 
monsters were peering out behind the nylon pieces.

вира социалната съвест на съгражданите си, е зами-
слена да посрещне пловдивчани в една ранна утрин 
през април 1990.  Денят е Цветница – ден, на който 
много пловдивчани се запътват към църквите, във 
вълната от възраждане на културно-религиозните 
обреди на православното християнство непосред-
ствено след 1989. В традиционната културна прак-
тика този ден съвпада с ритуалното посрещане на 
пролетта.  „Черен хепънинг“ ги посреща в малката 
градина на „Джумаята“ – място, което е неизбежно 
на път за църквите в Стария Пловдив. Малката едва 
раззеленила се градина ги очаква помръкнала в чер-
ни одежди – алеите, чешмата, дърветата, тревата – 
всичко, носещо пролетния полъх, е облечено в черен 

найлон, а на места надничат огромни картонени си-
луети на странни и уродливи чудовища. 

Поводът за „Черен хепънинг“ са наскоро из-
плувалите наяве факти за екологичната опасност, 
която КЦМ представлява за региона. Акцията е от-
крит протест срещу екологичните вреди на тежките 
индустрии и информационното затъмнение около 
вредното въздействие на комбината върху околната 
среда. Тя има социалната задача да привлече граж-
данското отношение към безотговорното държавно 
управление на тези рискови ресурси. Уродливите фи-
гури, черната земя, усещането за загуба на връзка с 
природата ни замислят за историята на екологични-
те трагедии и жертвите, за умопомраченото бъдеще 
на връзката между хората с природата, и задават 
въпроси за политическата и социална отговорност, 
както спрямо околната среда, така и спрямо социал-
ната среда на обикновените жители, които най-често 
понасят вредите. Откритият песимизъм на опомра-
чения парк е деликатно противопоставен чрез вто-
рата част от акцията – „Стената на желанията“, която 
чака хората след почти „процесуалното“ изкачване 

Recently released information about the ecological 
danger presented by the Factory for Non-Ferrous Metals 
(known as the KTsM) near Plovdiv provided the occa-
sion for Black Happening. The art happening served as 
an overt protest against the damages inflicted to nature 
by the heavy industry as well as against the information 
blackout around the ecological harm caused by the plant. 
Its social function was to bring attention to the irrespon-
sible state administration of these hazardous materials. 
The monstrous figures, the dark ground, the sense of lost 
connection with nature all provoked a reflection on the 
history of ecological disasters and their victims, on the 
doomed future of the relationship between humans and 
nature. They raised questions about our political and so-
cial responsibility towards the environment and towards 
the social surroundings of ordinary people, who are most 
frequently the ones to pay the costs. The stark pessi-
mism of the desolate garden was delicately juxtaposed 
to the second part of the happening – the “Wall of Wish-
es”, which awaited people after their almost “processual” 
ascent to the Church of St. Konstantin and Elena. A white 
cardboard surface, hanging on the church’s wall, togeth-

„Черен хепънинг“, 1990 г.       Black Happening, 1990 „Черен хепънинг“ , 1990 г.       Black Happening, 1990
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er with materials for painting, drawing, and writing, pro-
vided ordinary people with a possibility for free political 
expression. Towards the end of the day, the empty wall 
was completely covered with anonymous messages and 
colourful drawings: “Peace on Earth”, “Blue UDF”,³7 “April 
8th”. “Comrades – the end!” [in Russian]”, “Green Democ 
acy”, “BSP = KTsM”,³8 “popes”, “Green peace”. 

Aptly timed to coincide with the religious holiday, 
Black Happening skilfully captured thousands of resi-
dents who were making their way up the winding streets 
of Plovdiv’s Old Town. It turned the celebration into 
something more than yet another religious ritual by ac-
tualising, politicising and radicalising its meaning within 
a contemporary political, social and ecological context. 

In this same year of 1990, the group put together 
a similar happening entitled A Root High in the Sky in 
front of the Balabanov House in the Old Town of Plov-
div. Huge black roots roughly crafted from cloth were 
suspended high up above the heads of passersby, their 
offshoots draping over them, barely touching the ground. 
Once more symbolically tied to a context of dramatic 
political and social changes, the installation expressed 
a sense of uncertainty about the future, the overturning 
of political and social values, psychological turmoil and 
economic instability, the missing ground beneath one’s 
feet. Through its visual composition this work yet again 
achieved the synthesis of a richly nuanced symbolism.

Let us fast-forward to December 1991, when the Edge 
Group staged another one of its actions – Bright Light at 
Plovdiv’s Central Station. It contains another condensed 
political message, which could be only understood in 

до църквата „Св. Св. Константин и Елена“. Предоста-
вената бяла картонена повърхност, окачена на сте-
ната на църквата заедно с материали за рисуване 
и писане, дава възможността за свободна полити-
ческа гласност. Към края на деня празната стена е 
изцяло изписана и изрисувана с анонимни послания 
и цветни рисунки: „Мир на земята“; „Синьо СДС“; „8 
април“; „Товарищи – конец!“; „Зелена демокрация“; 
„БСП=КЦМ“; „папи“; „Зелен мир“.

Умело съвпадната с религиозния празник, акция-
та „Черен хепънинг“ улавя стотиците и хиляди граж-
дани тръгнали нагоре по стръмните улици и го пре-
връща не просто в поредния религиозен ритуал, но 
го актуализира, политизира и радикализира смисъла 
му в съвременния политически, социален и екологи-
чен контекст.

През същата 1990 година групата реализира вто-
рата си подобна проява „Корен високо в небето“ пред 
Балабановата къща в Стария Пловдив. Огромните 
черни корени, сътворени от плат с ескизна свобода, 
висят високо над главите на минувачите и спускат 
разклоненията си, едва докосвайки земята. Отново 
символично обвързана с контекста на драматични-
те политически и социални промени, инсталацията 
говори за усещането за несигурност в бъдещето, об-
ръщането на политическите и социални ценности, 
психологическите сътресения, икономическата не-
сигурност, липсата на основа или почва под крака-
та – работа, чието визуално решение отново достига 
синтеза на богато нюансирана символика.

Ако отидем малко напред във времето през де-

кември 1991, когато „Ръб“ прави поредната си акция 
„Голяма светлина“ на Централна гара в Пловдив, от-
ново ни чака политическо послание в синтезирана 
форма, което може да бъде разбрано единствено в 
тясна връзка с политическите мобилизации в стра-

close connection to the political mobilisations through-
out the country and the city. The happening took place 
on 13 December 1991, on the heels of an election and a 
tumultuous year of demonstrations. The Edge Group’s in-
tervention in public space was simple, even barely recog-

„Корен високо в небето“, 1990 г.     A Root High in the Sky, 1990 „Голяма светлина“, 1991 г.       Bright Light, 1991
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nisable: the collective modestly attached an electric bill-
board to one of the walls in the station’s waiting room. The 
text of a Jewish saying was continuously streamed on it: 

Each of us is one small light.
All together, we shine bright.

The documentary footage of the happening reveals the 
reactions of the rushed travellers, almost identical: they  
pause briefly in  front of the  anonymous  message, look 
around and disappear again in the of flow of thoughts 
and people, silently carrying away in their minds their 
own confusion, their interpretations of the work, or per-
haps simply the phrase itself. Here again the artwork was 
activated by the context of the specific site chosen for 
its installation: the station served as a metaphor for the 
road, for a chaotic and ceaseless movement, for multi-
plicity and flow. In contrast to Black Happening, whose 
impact was limited to visitors of Christian temples, the 
location of Bright Light was at a public site accessible 
to a wide social, religious and political range of the pop-
ulation in the city and beyond. In this sense, the work 
gestured toward the potential power of the people, or the 
demos considered more widely, while its message can 
be read as an appeal to democratic values.

“LARGE PHOTOGRAPHY”
The second group show of the Edge Group, which took 
place in the Spring of 1991 in the exhibition hall of 32 
Gladston Street in Plovdiv, was completely different from 
the earlier exhibitions and events. It differed from “Sym-
bols and Signs” predominantly in its non-conceptual and 
experimental character. It seems that the collective ele-
ment was set aside there: it was above all an exhibition 
bringing together individual artists into one and the same 
space. What united them was the use of similar materi-
als and techniques. The group had retained most of its 
members – with the exception of Dimitar Kelbechev and 
Dancho Grigorov, who had left the collective already after 
“Symbols and Signs”.

“Large Photography” presented a large amount of 
works, which can provisionally be defined as “photogra-
phy”. Accomplished predominantly through photograph-
ic techniques, the works generally bear the marks of ex-
perimentation that had taken place during the process 
of taking pictures and their manipulations during and 
after their development in the lab. To a great extent these 
works tested the terrains of what could be considered 
photography’s “core” features, and offered an abundance 
of successful visual experiments. All the works were 
made in uncharacteristically large formats, and the ex-
periments were executed during the development of the 
film and the photographic paper, through the use of dif-
ferent filters, screens, or photographic emulsions, and by 
modulating the aperture. Many of the pieces in the exhi-
bition presented with collage and photographic montage, 
and used mechanical intervention on the film and the 

ната. Акцията се провежда през целия ден на 13 де-
кември 1991 година, в контекста на изминали избори 
и на хаотична година, преминала в протести и митин-
ги. Намесата на групата в публичното пространство 
е семпла и едва забележима – на една от стените в 
чакалнята на гарата скромно е поставен електронен 
билборд, на който тече непрестанно текстът, еврей-
ска поговорка:  

Всеки от нас – малко огънче, 
всички заедно – голяма светлина.

Документалният видеозапис показва почти едно-
типните реакции на забързаните минувачи, които 
спират за момент пред анонимното послание, оглеж-
дат се и потъват отново в потока от мисли и хора, от-
насяйки безмълвно със себе си своята озадаченост, 
тълкувание или просто самата фраза в съзнанието 
си. Тук отново работата е активирана от контекста 
на мястото – гарата като метафоричен носител на 
пътя, на хаотично и безспирно движение, на поток 
и многобройност. За разлика от „Черен хепънинг“, 
който ограничава участниците до посетителите на 
християнските храмове, изборът на място в случая 
е продиктуван и от характера му на достъпност и 
отвореност към широки социални, религиозни и по-
литически слоеве на населението в града и отвъд 
него. „Голяма светлина” в този смисъл е жест към 
потенциалната сила на народа, на демоса в по-ши-
рока проекция, а самото му послание – призив към 
демократичните ценности. 

„ГОЛЯМА ФОТОГРАФИЯ“
Коренно различна по характер е втората обща ко-
лективна изложба на групата „Голяма фотогра-
фия“, проведена през пролетта на 1991 г. отново в 
изложбената зала на „Гладстон“ 32 в Пловдив. Тя 
се различава от „Символи и знаци“ главно по не-
концептуалния си и експериментален характер. 
Тук колективният елемент като че ли остава на 
заден план – това е по-скоро изложба на отдел-
ни художници, групирани в едно пространство и 
обединени от еднакви материали и технически 
средства. Групата е в същия състав с изключе-
ние на Димитър Келбечев и Данчо Григоров, които 
напускат колектива още след „Символи и знаци“.

„Голяма фотография” предлага огромно коли-
чество произведения, които доста условно могат да 
бъдат наречени „фотографии“. Постигнати основно 
със средствата на фотографията, творбите като цяло 
носят следите на експеримента, протичал по време 
на снимачния процес, във фотолабораторията, и чрез 
намеси след лабораторните процеси. Освен че твор-
бите изследват в различна дълбочина разнообрази-
ето на същностните характеристики на фотография-
та като средство, те предлагат визуално богатство 
от успешни опити, постигнати при проявяването на 
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photographic paper. The artists explored the potentials 
of black-and-white photography but did not limit them-
selves to the achromatic colour scheme: they deployed 
the relatively limited possibilities of the black-and-white 
lab techniques to insert some colour.

Emil Mirazchiev’s works were exemplary in this re-
spect. In his series of six large-format photographs Du-
var, he used a detailed photograph of a wall, which car-
ried information about its surface and texture. It served 
as a photographic raster, which then became the base 
for fine-tuned variations examining the different subtle-

филма и фотохартията, при използването на раз-
лични филтри, растери и фотографски разтвори, при 
експонирането на светлината, обобщени под знаме-
нателя на нетрадиционно големия формат. Силно 
присъствие имат колажът и фотомонтажът, както и 
механичната намеса върху негатива и фотохартия-
та. Художниците се ограничават във възможностите 
на черно-белите фотографски техники, но съвсем не 
– в ахроматичната гама. Използвани са небогатите 
възможности на черно-белите лабораторни похвати, 
които позволяват цветна обработка на снимката. 

Особено красноречиви в този смисъл са произ-
веденията на Емил Миразчиев. В цикъла от шест 
голямоформатни фотографии „Дувар“ той използва 
детайлна снимка на стена, носеща информация за 
фактурата ѝ. Тя служи за фотографски растер, който 
е основа на тънки пластически вариации, изследва-
щи възможностите на различните нюанси на визуа-
лен изказ, които тази основа му дава. Инструменти-
те за обработка на графичната матрица са заменени 
със светлината, а печатарското мастило – заместено 
с възможностите на проявителя и различните цвет-
ни фотографски разтвори. Резултатът е доста интри-
гуващ – фотографиите носят поразителния ефект на 
графични произведения, в които художникът успява 
да впише графичния си почерк с привичния усет за 
нюансирана фактурност, композиционен и цветови 
баланс. Подобно въздействие имат и двете фотогра-
фии „Листопади“, „Дувар – детайли“ и произведение-
то „Три“ на същия автор. Въпреки че сами по себе си 
тези работи си поставят несходни търсения, логиката 
на подредбата ги обобщава в едно органично цяло. В 
тях Миразчиев достига до сюрреалистично усещане, 
като влага елементи от предметния свят в стройни 
симетрични композиции, чрез които с лекота създа-
ва условно алтернативно пространство. Различният 
строй на предметите във всяка фотография от цикъ-
ла пораждат своя собствена символика и ритмика. 
Големите размери, в които художникът се впуска, са 
овладени композиционно и пластически чрез слож-
ни експерименти при експонирането и проявяването 
на фотохартията, както и вероятно чрез директна на-
меса върху хартията впоследствие. 

Духа на експеримента носи и цикълът „Звездни 
отпечатъци“ от единадесет еднакви по размер про-
изведения (50/60 см) на Игор Будников. В тях той 
поставя основния проблем във фотографията пози-
тив – негатив, като го съпоставя индиректно с взаи-
моотношенията матрица – отпечатък в графичните 
техники. В поредицата от черно-бели снимки Игор 
Будников показва изцяло абстрактните резултати 
от отпечатъците от римски каменни релефи, снети 
с помощта на светлочувствителна емулсия. С този 
завидно смел и почти неконтролируем експеримент 
(единствената намеса в него е негативното обръща-
не на три от отпечатъците), художникът с лекота по-

„Голяма фотография“ , 1991 г.    “Large Photography”, 1991

ties of the base. The tools for treating the graphic matrix 
had been replaced by the light, while the capacities of 
the film and the various developing emulsions had sup-
planted the ink. The result turned out quite intriguing: the 
photographs were stunningly akin to graphic art, whereby 
the artist managed to inscribe his signature of a graph-
ic artist with his interest in the nuances of textures and 
surfaces, and a sense of balance in the composition and 
the use of colour. Two further photographs by the same 
author – Leaf Falls [Listopadi] and Duvar – Details [Duvar 
– detaili] as well as the artwork Three [Tri] – had a sim-
ilar effect. Despite the fact that dissimilar visual explo-
rations lied at the core of these works, they were united 
into an organic whole by the logic of their presentation. 
Mirazchiev created a sense of surreal space by integrat-
ing elements from the world of objects into well-ordered 
symmetrical compositions, thus easily creating a delim-
ited alternative space. The different order of the objects 
in each photograph from the series generated a distinct 
rhythm and symbolism. The artist mastered the large 
format in composition and form, and experimented in 
complex ways with light sensitivity and the development 
of the photographic paper, while most likely directly inter-
vening onto the paper retroactively.

Igor Budnikov’s series Star Prints [Zvezdni otpe-
chatatsi], consisting of eleven works of equal meas-
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ures (50x60 cm) also carried the spirit of experimentation. 
With them, he posed a problem central to photography 
– that of the relationship between the negative and the 
positive – by indirectly juxtaposing their relation to the 
one between the matrix and the print in graphic art. In 
his series of black-and-white photographs, Budnikov 
presented the prints of Roman stone reliefs, captured by 
means of photosensitive emulsion, which had turned out 
entirely abstract. In this eminently bold, almost uncon-
trollable experiment (the sole intervention in it was the 
negative reversal of three of the prints), the artist effort-
lessly achieved the abstract effect he was in search of. 

The experimental, the abstract, and the play with dif-
ferent patterns and surfaces were noticeable in most of 
the artworks by authors such as Emil Mirazchiev, Monika 
Romenska, Igor Budnikov and Veneta Marinova. In con-
trast, in Nadya Genova’s and Pavel Albert’s pieces, the 
photo lab was the final stage of a lengthy conceptual and 
shooting process. A professional experience in the field 
of photography was strikingly apparent in their works; 
they were made with a delicate sense for composition 
and spatiality, and with creative boldness. In her six pho-
tographs different in size, aesthetic, and content, Nadya 
Genova demonstrated a variety of approaches toward 
photography as a means of creative expression. At the 
same time, she managed to integrate them conceptually 
and mark them with her personal signature of a visual art-
ist. Starting with the work Two Pumpkins [Dve tikvi] – an 
image developed entirely via classical lab methods and 
verging on minimalism – she passed through the classi-
cal techniques of photomontage in Pendulum [Mahalo] 
and Self-Portrait [Avtoportret] to arrive at the work Grape 
Juice [Grozdov sok], which was highly synthesised as a 
creative idea. She departed from a well-balanced com-
bination of photomontage and mechanical intervention 
with colour upon the photo paper, creating a 360-degree 
view of a natural landscape. The deconstructive charac-
ter of the work explores the limits of both visual percep-
tion and photography as a technology of representation, 
creating a new kind of perception and apprehension of 
the external world.

Similar to Nada Genova, Pavel Albert also tackled 
questions around the specific character and limits of pho-
tography’s expressive potentials; he did this in an entirely 
experimental series of eleven photographs of different 
size. In this series, he interpreted the free linear language 
of Picasso’s late drawings, by attempting to capture and 
repeat the hand movements [of the artist] with a beam 
of light. What is interesting here is that Pavel Albert also 
did not manipulate the result of his experiment in the lab. 
He had left the lens of the camera open in a dark space 
and used a ray of light to “draw” the picture. This piece 
explores problems pertaining to the relationship between 
time, movement and light – questions that are of particu-
lar interest to photography.

Similar to Emil Mirazchiev, Veneta Marinova, and Ru-

стига търсения абстрактен ефект.
В повечето работи на автори като Емил Миразчи-

ев, Моника Роменска, Игор Будников или Венета Ма-
ринова преобладава експерименталното, абстракт-
ното, и заигравка с различни растери и повърхности. 
За разлика от тях, в работите на Надя Генова и Павел 
Алберт работата във фотолабораторията се оказва 
последен етап от продължителен мисловен и снима-
чен процес. В творбите им респектиращо личи профе-
сионален опит в областта на фотографията, съчетан 
с деликатно усещане за композиция, пространство 
и артистична смелост. В шестте си различни по раз-
мер, естетика и съдържание снимки, Надя Генова 
демонстрира разнообразни подходи към фотогра-
фията като художествено средство, но едновремен-
но с това умело успява да наложи цялостен замисъл 
и личен творчески почерк. От произведението „Две 
тикви“ – снимка, проявена изцяло в класически ла-
бораторни методи и граничеща с минималистичните 
форми, тя минава през класическите техники на фо-
томонтажа в „Махало“ или „Автопортрет“ и достига 
до силно синтетичната като художествена идея в 
„Гроздов сок“. В основата на премерено съчетание 
от фотомонтаж и механична намеса с цвят върху фо-
тохартията, тя предлага 360-градусов поглед върху 
природен изглед. Деконструктивният характер на 
творбата, засягащ както границите на техническото 
средство фотография, така и тези на визуалното въз-
приятие, едновременно съгражда ново възприятие и 
осмисляне на външния свят.

Подобно на Надя Генова, в проблемите около 
същността и границите на изразните възможности 
на фотографията се насочва и Павел Алберт в едина-
десетте различни по размер фотографии на своя из-
цяло експериментален цикъл. В него той интерпре-
тира свободния линеарен език на късните рисунки 
на Пикасо, като се опитва чрез светлинен лъч да до-
лови и повтори движенията на ръката. Интересното 
тук е, че Павел Алберт също не „дооформя“ резулта-
та от своя експеримент в лабораторията. Той оставя 
неподвижна отворената бленда на обектива в тъмно 
пространство и чрез светъл лъч „рисува“ в тъмнина-
та в обсега на кадъра. Работата се занимава със спе-
цифичните за фотографията проблеми около взаи-
моотношенията между време, движение и светлина.

Моника Роменска, подобно на Емил Миразчиев, 
Венета Маринова и Румен Жеков се заиграва с фор-
малните аспекти на фотографията в единствената ѝ 
творба „Сезони“. Тя използва традиционната колаж-
на техника, за да композира детайл на една един-
ствена снимка, проявен многократно и в различни 
размери и цветни фотографски филтри. Получават 
се добре обмислени пространствени композиции, 
чиято дълбочина сякаш прави пробив в стената. 
Чрез тях авторката ни напомня за смисъла и сила-
та на многократното възпроизвеждане на снимка-
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men Zhekov, Monika Romenska worked with photogra-
phy’s formal aspects in her only work Seasons [Sezoni]. 
She used the traditional technique of the collage in or-
der to compose a detail from a single image – a detail 
that had been developed multiple times and in differ-
ent formats, by deploying different photographic filters. 
This intervention produced well thought-through spatial 
compositions, which seemed to be piercing through the 
wall. Through them, the artist reminded the viewer of the 

та. Впрочем много малко са авторите, неизкушени 
от намесата върху негатива или фотохартията след 
създаването на снимката. Сред тях са както фото-
графиите на Румен Жеков, така и произведението на 
Емил Миразчиев „Голям пейзаж“. Те наблягат върху 
силата на „чистата“ фотография, дълго подготвяна, 
обмисляна и създавана преди натискането на спусъ-
ка – процес, който се прокрадва като основен идеен 
мотив в „Голям пейзаж“ на Миразчиев. Сред общата 
необузданост на експеримента класическият „Гръц-
ки цикъл“ от фотографии и инсталацията „Розови-
ят живот на черно-белите сълзи“ на Румен Жеков 
действа уравновесяващо и успокояващо. Художни-
кът се въздържа от обработка във фотолаборато-
рията, като представя фотографии-интерпретации 
върху произведения на гръцката Класика (11 фото-
графии с размери 50/50 см.) като един съвременен 
прочит на древното наследство. Те са заснети с про-
фесионално око и са обработени по „класически“за 
фотографията методи. Инсталацията му „Розовият 
живот на черно-белите сълзи“ е опит за оригинална 
компилация между фотографии с висока чисто про-
фесионална фотографска стойност и инсталационни 
елементи. Снимките създават особена ритмика чрез 
играта на фактурите на заснетите обекти, чрез едри-
те планове и чрез нарочно търсената монотонност в 
подредбата. 

Подобен характер на „чисти фотографии“ има 
цикъл „Метаморфози“ на Албена Михайлова. Те са 
обаче по-скоро концептуални и се насочват към жен-
ската тематика и майчинството. Бъдещата майка е 
заснела в крупни планове своя корем във фаза на 
късна бременност. С много смелост и хумор във вся-
ка снимка нейният корем метаморфозира в различни 
същества – в усмихнато лице, в динозавърче. Това е 
произведение, което открито „говори“ в публичното 
пространство по теми, които често биват пренебрег-
вани или табуизирани – за бременното женско тяло, 
за страховете, вълненията и очакванията, свързани 
с бременността и майчинството. 

Силно се различават по характера си творбите на 
Кольо Карамфилов и Димитър Митовски. В инста-
лацията им „Ромео и Жулиета“, както и във втората 
творба „Пратка до Канада“ на Албена Михайлова, 
снимката присъства единствено като част от ця-
лостната концепция. Това са единствените автори, 
които използват материали, излизащи извън обсега 
на фотографията, и въпреки че съдържат множество 
елементи на разказвателност в себе си, двете твор-
би имат силно композиционно присъствие в цялост-
ния аранжимент на експозицията. В инсталацията 
„Ромео и Жулиета“ снимката е интересно вплетена 
в идейното общуване между камък, метал и хар-
тия. Творбата е нескрито желание на художниците 
да пренебрегнат пределите на фотографията, да я 
„погребат“ за сметка на трайните материали, поста-

meaning and impact of the repeated reproduction of a 
given image. She was also one of the few artists who 
did not retroactively intervene onto the film or the photo 
paper. This was also the case with Rumen Zhekov’s pho-
tographs, as well as Emil Mirazchiev’s piece Large Land-
scape. They focused on the force of “pure” photography 
– one that had been planned, thought over and created 
[as an idea] before releasing the shutter. This process 
became a topic of central conceptual importance in 
Mirazchiev’s Large Landscape. Out of the general exper-
imental turbulence of the exhibition, Rumen Zhekov’s 
classical Greek Series [Gratski tsikal] of photographs and 
his installation The Pink Life of Black-and-White Tears 
[Rozoviyat zhivot na chernobelite salzi] acted in a balanc-
ing and soothing manner. The artist stopped short of a 
photographic treatment in the lab and instead present-
ed a series of photographic interpretations of classical 
Greek artworks (eleven 50x50 cm photographs). These 
acted as a peculiar contemporary reading of ancient her-
itage. Moreover, they were professionally shot and treat-
ed through “classical” photographic methods. His instal-
lation work The Pink Life of Black-and-White Tears is an 
original compilation of photographs of great profession-
al value and installation elements. The images created a 
peculiar rhythm through the interplay of the surfaces of 

Емил Миразчиев, „Голям пейзаж“, 1991, фотографиия, 50x58 см
Emil Mirazchiev, Large Landscape, 1991, photograph
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the photographed objects, the close shots, and the delib-
erately sought-for monotony of the composition.

Albena Mihaylova’s series Metamorphoses [Metamor-
fozi] had a similar clarity of “classic photography”. Her 
photographs, however, are quite conceptual and focus on 
women’s issues and motherhood. As expectant mother, 
she produced close shots of her belly in the late stages 
of her pregnancy. In a humorous and bold manner, she 
metamorphosed her belly into different creatures: into a 
smiley face or a little dinosaur. Hers was a work open-
ly “speaking” about topics that are often side-lined or a 
subject of taboo in the public sphere: about the pregnant 
female body, as well as the fears, excitements and expec-
tations related to pregnancy and motherhood.

Kolyo Karamfilov and Dimitar Mitovski’s work was 
qualitatively different. In their installation Romeo and 
Juliet, and also in another work by Albena Mihaylova, 
(Package to Canada [Pratka do Kanada]), the photograph-
ic image was present only as one element of the overall 
concept of the piece. These were the only artists who 
made use of materials beyond the scope of photogra-
phy. Their works include a number of narrative elements, 
yet despite this, both works had a strong compositional 
presence in the gallery space. In the installation Romeo 
and Juliet, the photograph was embedded in an intriguing 
way in the dialogue between stone, metal and paper. This 
work expressed the artists’ wish to disregard the limits 
of photography and to “bury” it at the expense of more 
permanent materials by placing it on the gravestones of 
a cemetery. However, this piece relied on some gender 
stereotypes. The authors buried not only the photograph-
ic paper, but also the female face that had been repre-
sented on it. Karamfilov and Mitevski meant to contrast 
the notions of “permanent” vs. “transient”, of “eternal” 
vs. “ephemeral” in male and female symbolic images, by 
using symbolic constructions of gender that ascribe a 
secondary, invisible and transient position to women in 
history. The legs of the male figures (here embodying the 
artistic origin, the unique, the creative, the eternal) fur-
ther erased the contribution of women in cultural history.

As mentioned earlier, Albena Mihaylova also used 
photography beyond its workings as a self-contained cre-
ative medium. The creation of the installation Package 
to Canada was completely based on personal and asso-
ciative moments. The artist literally and metaphorically 
exposed her image onto the idea of spiritual and physical 
migration. She transformed an image from her childhood 
into a “stamp” and attached it to packages made of hay 
from the Rhodope Mountains, to then write down her own 
fictional Canadian address on them. Huge faded photo-
graphs were hung up above these packages, appearing 
as reminiscences of bygone memories. Images of the 
homeland were captured on them – imbued with nostal-
gia provoked by the departure from home. The viewer is 
overcome by ruminations on the unfathomable aspects 
of migration and the cruelty of forced migration; by the 

вяйки я на надгробните плочи в каменното гробище. 
Тази работа обаче разчита на стереотипи на пола. 
Едновременно с фотографската хартия, художници-
те погребват и женския лик, мултиплициран върху 
нея. Авторите противопоставят понятията за трайно 
– нетрайно и вечно – мимолетно в образа на мъж-
ката и женската символика, използвайки символни 
конструкции на пола, които отреждат второстепен-
но, невидимо, нетрайно място на жената в история-
та. Краката на мъжките фигури, в случая въплътили 
творческото начало, неповторимото, съзидателното, 
вечното, подсилват изтриването на женските прино-
си в историята на културата. 

Албена Михайлова, както беше споменато, също 
използва фотографията извън рамките ѝ на са-
мостоятелно изкуство. Инсталацията „Пратка до 
Канада“ е изградена изцяло на базата на лично-асо-
циативни моменти. Авторката експонира (буквално 
и метафорично) своя образ върху мисълта за духов-
на и физическа емиграция. Тя превръща образа от 
детството си в „пощенска марка“ и го поставя върху 
колети от родопско сено, фиктивно адресирани до 
самата нея в далечна Канада. Над тях, като реми-
нисценция на отминали спомени, са окачени големи 
фотоси, фиксирали в пожълтели гами образи на род-
ното и носещи носталгията, породена от раздялата 
с тях. В мисълта нахлуват идеите за безумието на 
емигрантството, жестоката принуда да емигрираш, 
болезнената носталгия по изгубеното, за отчужде-
нието, но и невъзможността за връщане, опита да 
пренесеш и пресъздадеш света, който носиш в себе 
си там, през океана. Тази творба е провокирана от 
огромната вълна български мигранти, които потег-
лят за северна Америка след 1989 с идеята да уста-
новят корените си там. Болезнени проблеми, които 
самата авторка силно изживява по-късно чрез твор-
чеството си и които се появяват в тази инсталация 
сякаш като предвестници на нейната имигрантска 
траектория. 

Името на втората обща изложба на „Ръб“ „Го-
ляма фотография“, вероятно се дължи на големия 
формат, присъстващ като предварителен замисъл в 
цялостния облик на експозицията и подтикващ към 
експеримента. Ако оставим формалните му аспекти 
обаче зад него прозира реверансът към фотогра-
фията, която си пробива път в българското изкуство 
още през 70-те. Българските художници дълго вре-
ме не се осмеляват да допуснат в ателието си този 
„нехудожествен“ прийом. Но фотографията навлиза 
по-масово като техническо средство в българското 
изкуство заедно с асамблажа, инсталацията, и други 
нетрадиционни медии. В този смисъл „Ръб“ изтъква 
изразните средства на този език и техническите му 
възможности като носител на новия тип комуника-
ция на художественото произведение. Но и не на 
последно място е общият стремеж към преодолява-
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painful nostalgia for what had been lost; by a sense of 
alienation but also the impossibility of coming back; by 
attempts to transport and re-enact one’s own world over-
seas. The work itself was inspired by the first large wave 
of Bulgarian migrants after 1989 who took towards North 
America, venturing to replant their roots there. These are 
painful issues later experienced by the artist herself; their 
appearance in this installation seems to have prefigured 
her migrant trajectory.

The title of the group’s second exhibition, “Large Pho-
tography”, is most likely related to the large format, which 
had already been present in the concept and the overall 
direction of the exhibition, and was meant to encourage 
experimentation. Leaving aside its formal aspects, we 
can also recognise an appreciation for photography as a 
creative medium, which had started making its way into 
Bulgarian art already in the 1970s. Bulgarian artists had 
been hesitant to admit this “non-artistic” method into 
their studios for a long time. Yet photography did enter 
Bulgarian art on a more mass scale together with art 
forms such as the assemblage, the installation, and oth-
er non-traditional mediums. In this sense, the Edge Group 
foregrounded the means of expression of this visual lan-
guage and its technical possibilities as such, which her-
alded new ways of communication for the artwork. Last 
but not least, there was a general aspiration to overcome 
the limitations of this language in the widest sense of 
the word, by challenging photography’s formal limits of 
representation through its own means, by departing from 
the use of traditional materials, and by rethinking and 
overcoming the conditions and the creative problems de-
termined by its technology. Moreover, “Large Photogra-
phy” for the first time gave the group an opportunity to 
work together under a common means of technology. 

“THE IDEAL”
“The Ideal” was the Edge Group’s third collective exhibi-
tion and it took place again in the spaces of the gallery 
at 32 Gladston Street in May 1992. It achieved a symbio-

не границите на този език в най-широкия смисъл на 
думата – от най-формалните изобразителни граници 
на фотографията, които биват превъзмогнати чрез 
нейните собствени средства, от излизането извън 
рамките на традиционните материали, до задълбо-
чени опити да се осмислят по новому и преодолеят 
условностите и проблематиката, които технологията 
диктува. „Голяма фотография“, освен това, е първо 
желание на групата да заработи под един общ техно-
логически знаменател. 

„ИДЕАЛЪТ“
„Идеалът“ е третата обща изложба на „Ръб“, отно-
во проведена в галерията на ул. „Гладстон“ 32 през 
май 1992 г. Изложбата постига симбиозата на идея 
и изразни средства, която предшестващите я излож-
би „Символи и знаци“ и „Голяма фотография“ един-
ствено загатват като протичащ процес. Чистотата на 
връзката концепция – визуално въплъщение корес-
пондира с основополагащите проблеми, към които 
се стремят авторите в изложбата – взаимоотноше-
нието между идея и материя. Този проблем бива по-
ставен не само като творческа проблематика, но и в 
дълбоко философски контекст, както и в контекста 
на съвременното консуматорско общество. 

Този път пространството на галерията е прекро-
ено с драстична намеса – вместо очакваната гледка 
на добре познатата зала, зрителят трябва да преми-
не през тесен коридор от бели плоскости, който води 
към широко кръгло помещение. Там го чакат десет 
еднакви бели грундирани платна по стените. Реак-
цията на зрителите е противоречива. Много често тя 
бива явно разочарование от белите платна. Опреде-
ления като „скандал“, „пародия“, „самореклама“ и др. 
не липсват в местната преса, което е подсилено от 
факта, че платната, вероятно откраднати, мистериоз-
но изчезват от галерията още първата нощ и са наме-
рени по-късно в багажното отделение на жп гарата. 

Неизбежни и директни са асоциациите на „новото 

„Идеалът”, 1992 г.       “The Ideal”, 1992 „Идеалът”, 1992 г.       “The Ideal”, 1992
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sis between the conceptual dimension and the means of 
expression – a process which previous exhibitions such 
as “Symbols and Signs” and “Large Photography” only 
managed to gesture towards. The clarity of the relation 
between conception and visual realisation corresponded 
to the basic problem posed by the artists with the ex-
hibition – namely the relation between idea and matter. 
This question was presented not only as a creative one, 
but also within a deeply philosophical context and in the 
context of contemporary consumer society.

On the occasion of “The Ideal”, the gallery’s space 
was transformed through a radical intervention: instead 
of entering into the familiar exhibition hall, the visitor 

пространство“ на галерията с утроба, а зрителят не-
волно се оказва причината за сътворяването на идеа-
ла, тъй като на следващия ден всеки от художниците 
започва да създава своя идеал върху платното. Отно-
во реверанс, но този път към зрителя, който е допус-
нат не само да се осъзнае като причина за съзидание, 
но и с възможност да следи отблизо процеса „тайн-
ство“ – творческия процес, чиято видимост е или табу 
или е ревниво пазена зад стените на ателието. По 
време на дните, в които тече изложбата, галерията се 
превръща в отворено студио, където зрителят може 
да присъства на процеса на работа, който от „творче-
ска тайна“ се превръща в публично достояние. 

Изборът на платното като ориентир към класичес-
ките форми се крие в основата на идейната нишка в 
изложбата. Тук някъде се таи и предизвикателство-
то, което „Ръб“ отправя към себе си. От една страна 
– всеки да формулира и обоснове „идеалите“ си, да 
рефлектира върху себе си и да осмисли собствените 
си личностни позиции, а от друга – всеки сам пред 
платното си е изправен пред огромните проблеми на 
класическата форма, съчетани с темите за утопията 
и идеала. Това в никакъв случай не бива да се раз-
глежда като завръщане към класическата форма, а 
по-скоро като саморефлективна провокация в лице-
то ѝ, като покана за нейната деконструкция или като 
пътешествие към взаимното преосмисляне в среща-
та на канона с неговите критически алтернативи. 

Минавайки през тесния коридор, водещ до бяла-
та „утроба“ на отвореното студио, посетителите са 
принудени да прескачат последователно (с идеята 
да прочетат и превъзмогнат) късове от мраморни 
плочи с издълбани подсказващи фрази: „Времето 
открива“, „Връщай се отново“, „Десетият ден“. Тези 
покани подчертават процеса на работа и негово-
то битие във времето, което става фокус на самата 
изложба – идеалът като процес на работа, утопията 
като процес на търсене а не като краен продукт, про-

had to pass through a narrow corridor made out of white 
walls and leading toward a wide, circular space. Ten iden-
canvasses in white primer awaited them there. The au-
dience’s reaction was mixed. Most often the empty can-
vasses elicited overt disappointment. Designations such 
as “scandal”, “parody” and “self-promotion” appeared 
occasionally in the local press. This reaction was further 
intensified by the mysterious disappearance of the paint-
ings (probably due to theft) in the first night after the ex-
hibition’s opening. Later on they were discovered in the 
luggage compartment of the train station.

The gallery’s “new space” was inevitably and direct-
ly associated with a womb, whereas the visitor was un-
wittingly turned into the very reason for the creation of 
the “ideal”: following the exhibition opening, each of the 
artists started creating their own ideal on the canvas. A 
deferral – this time to the viewer herself, who was invited 
to consider herself the agent of creation, while given the 
possibility to follow closely a “sacral” process – the pro-
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cess of art creation. The latter’s visibility is usually either 
a taboo or zealously kept within the studio’s walls. During 
the course of the exhibition, the gallery transformed into 
an open studio where the visitor could witness the work 
process, which transformed from “a creative secret” into 
public knowledge.

The conceptual basis of the exhibition was the can-
vas as a point of reference for classical mediums. Here 
could also be found the challenge that the Edge Group 
posed to itself: on the one hand, each of the artists had 
to formulate and substantiate their “ideals”, to initiate a 
self-reflective process and rethink their personal posi-
tions. On the other hand, by facing the white canvas, each 
of them also faced the great problems of the classical 
medium, while dealing with the subject of utopia and the 
ideal. This should by no means be considered a return to 
classical forms, but rather as a self-reflective challenge 
towards them, as an invitation to deconstruct them and 
to undertake a journey toward a mutual re-evaluation that 
could take place in the encounter between the canon and 
its critical alternatives.

While passing through the narrow corridor that led to 
the white “womb” of the open studio, visitors were forced 
to step over pieces of marble engraved with suggestive 
phrases: “Time Reveals”, “Come Back Again” and “The 
Tenth Day”. These invitations underscored the creative 
process and its being in time, which became the cen-
trepiece of the exhibition itself:  the ideal as a working 
process; utopia as a process of exploration rather than 
as a final product; a process that has been laid bare and 
made public.

However, these philosophical and existential themes 
were skilfully subjected to irony through the roasted 
porks, hung above the visitors and remaining inaccessi-
ble to them. The bitter sarcasm, directed toward the audi-
ence and meant to epitomise art’s consumerist aspects, 
was unostentatious yet felt strongly. The act of “consum-
ing” or the satisfaction thereof was reserved to the ar-
tists themselves, who finally ate the pork on their own.

Kolyo Karamfilov’s work The Time [Vremeto] synthe-
sised the multiplicity and depth of the philosophical, ex-
istential and artistic problems, which were skilfully posed 
by “The Ideal”. He chose the drawing as the most utopian 
art form that is indomitable by matter. In the course of 
ten days and in plain sight of the audience, he created 
a drawing of а male figure only to cover it with a thick 
coat of sand. But why do utopia and the ideal necessar-
ily have to take the shape of a male body? Karamfilov’s 
work joined a long tradition that equates “classical” 
themes and forms with the hegemony of men in pub-
lic and social life. Dimitar Mitovski’s The Birth of Venus 
[Razhdaneto na Venera] also included a similar moment. 
The artist interpreted Boticelli’s homonymous artwork in 
the spirit of photo realism. In this novel context Venus 
was “removed” and substituted by a strange abstract flat 
object – a gesture erasing women and femininity from 

цесът разкрит и превърнат в публично достояние.
Но тези философски и екзистенциални теми са 

иронизирани умело с висящите печени прасета, не-
досегаеми за зрителя. Ненатрапчив, но силно доло-
вим е горчивият сарказъм, отправен към публиката, 
олицетворяваща консуматорските аспекти на из-
куството. Актът на „консумирането“ или удовлетво-
рението от него „Ръб“ оставя единствено на художни-
ците, които в крайна сметка изяждат свинското сами. 

Многообразието и дълбочината от философски, 
екзистенциални и творчески проблеми, които „Идеа-
лът“ засяга умело, синтезира в себе си работата на 
Кольо Карамфилов „Времето“. Toй избира рисунката 
като най-утопичното изобразително средство, непод-
властно на материала. В краткия десетдневен срок 
пред очите на посетителите той виртуозно гради 
мъжка фигура, след което я заличава под плътен пя-
съчен воал за всички останали. Работата разголва и 
заключва творческия процес в тези десет дни, навя-
вайки меланхоличната носталгия по утопията, изчез-
нала с времето. Но защо утопията, идеалът, и прочие, 
имат мъжко тяло, мъжка форма? Тази работа некри-
тично се вписва в дългата история на сливането на 
„класическата“ тематика и форма с хегемонията на 
мъжката обществена и социална позиция. В „Ражда-
нето на Венера“ на Димитър Митовски има подобен 
елемент. Художникът интерпретира едноименното 
произведение на Ботичели във фотореалистичен 
дух, но Венера е „премахната“ и заместена със стра-
нен абстрактен плосък обект – жест, който изтрива 
жената и женствеността в конструкциите за идеала. 

В духа на лутането между екзистенциални въпро-
си вижда своя идеал и Албена Михайлова в „Идеалът 
и аз“ (м.б., платно). В стройна симетрична компози-
ция тя търси съвършенството и абсолютния баланс 
в диалектическите корени на човешкия мироглед, 
които тя въплъщава в митологичната символика на 
връзката светлина – тъмнина. В средата стои човеш-
ка фигура – нито мъжка, нито женска, тя е по-скоро 
андрогенна; материалната ѝ видимост е разградена, 
за да оголи нейния „дух“ или „същност“. Всъщност 
основната част от художниците работят в посоката 
на подобни философски идеи. Моника Роменска, на-
пример, третира идеята за безкрая като съвкупност 
от четири елемента на битието – хаос, бог, космос, 
его. Интересна посока поема и Ивайло Григоров в 
работата си „Композиция“, идейно сходна с търсени-
ята на Албена Михайлова и Кольо Карамфилов, но с 
коренно различен пластически подход. Художникът 
отново експлоатира антагонистичната символика, 
която носят антонимите светлина-тъмнина, този път 
препращайки към визуалните принципи на класици-
зма и ренесанса. Този път той „изважда” от тъмна-
та основа с бяла креда инженерно точна рисунка на 
идеална като пропорции спрямо размера на платно-
то сфера. В строга композиция той разполага геомет-
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рични предмети, модификации на тази съвършена 
форма. Подобно на „Времето“ на Кольо Карамфилов, 
творбата би имала съвсем различно звучене, раз-
гледана извън идеята за оголването на творческия 
процес пред зрителя. Тук има ренесансови алюзии с 
мисълта за съвършенството, възможно единствено 
в абстрактни геометрични форми и в съприкоснове-
ние със светлината, както и за нея като първопричи-
на на битието ни. 

Въпреки че десетте бели грундирани платна под-
веждат към работа с класически живописни техники, 
творбите на Емил Миразчиев, Игор Будников, Надя 
Генова, както отчасти и Венета Маринова, съзнател-
но ги избягват, като уверено пристъпват към колажа 
и разширяват границите на това понятие на базата 
на експерименти с нетрадиционни за техниката ма-
териали. Особено впечатление в този смисъл прави 
„Утопия“ на Надя Генова, в която авторката съчета-
ва материали като хартия, въжета, метал, стъкло и 
други. Като се ограничава единствено в бялата то-
налност, тя се впуска във формално-пластическите 
аспекти на тематиката и материалите и постига тър-
сеното визуално внушение за своята „утопия“ чрез 
фактурно богатство на една динамична абстрактна 
композиция. Игор Будников излиза още по-смело от 
плоскостта, като я нарушава буквално (неилюзорно) 
с релефен колаж от папиемаше. Работата му „Сънят 
на дъщерята на луната“ е и единственото произведе-
ние, което нарушава установения формат. 

Не са много авторите, които се обръщат към сим-
воликата на личния си творчески език и боравят с 
метафори и образи, които вече присъстват като ста-
билен елемент в техния „стил“. Това са живописната 
работа на Румен Жеков „Два свята“, гореспомена-
тата творба „Сънят на дъщерята на луната” на Игор 
Будников и колажът „Пътят“ на Венета Маринова. 
Към темата и тримата автори подхождат чрез кола-
жирането – като технически похват (Венета Марино-
ва, Игор Будников), но и като асамблаж на главните 
метафорични образи на личния визуален език (Ру-
мен Жеков, „Два свята“), превърнали се в символи–
обобщения за авторите. Венета Маринова по-скоро 
препраща към формално-пластически търсения като 
гради ясна цветова и композиционна ритмика чрез 
колажиране на свои произведения, съчетани с при-
шиването на плат и хартия. Тук декоративно-плос-
костните елементи ни препращат към фолклорната 
и иконописната българска традиция. 

Коренно се различава от всички останали твор-
би „Дух-светлина“ на Емил Миразчиев. С присъща 
лекота той избягва границите на пластически и 
формални похвати, за да потърси най-краткия път 
до идеята. Вероятно като проява на епизодичните 
си минималистични увлечения, художникът концен-
трира енергията си в почти незабележимата намеса 
върху платното – малка мъждукаща червена лам-

constructions of the ideal.
Albena Mihaylova conceptualised her ideal in the work 

The Ideal and I [Idealat i az] while also grappling with exis-
tential questions. In a harmonious, symmetrical compo-
sition, she searched for perfection and absolute balance 
in the dialectical roots of an all-human worldview. She 
represented these through the mythological symbolism 
of the relationship between light and darkness. A human 
figure stood in the centre of this composition – neither 
male, nor female, it could be defined as androgynous. Its 
material visibility was dissolved in order to lay bare its 
“spirit” or “essence”. In fact, most of the artists worked 
in a similar direction, exploring philosophical ideas. For 
example, Monika Romenska treated the idea of eterni-
ty as a totality of four existential elements: chaos, god, 
cosmos, and ego. Ivaylo Grigorov also took an interesting 
direction in his Composition [Kompozitsiya]. It was con-
ceptually close to Mihaylova’s and Karamfilov’s artistic 
explorations, but approached the theme in a completely 
different fashion in its formal exploration. He too exploit-
ed the antagonistic symbolism of light and darkness, and 
referred to the visual principles of the Classical Era and 
the Renaissance. By drawing with white chalk against a 
dark background, Grigorov “extracted” a precise sketch 
of a sphere, which was ideally proportioned in relation to 
the measures of the canvas. Similar to Karamfilov’s The 
Time, this artwork would have had a completely differ-
ent meaning, had it been examined in a different context 
than the one of laying bare the creative process for an 
audience. Allusions to the Renaissance were also pres-
ent in it: for example, in the understanding that perfection 
can only take abstract geometrical shapes and can only 
occur in the encounter with light, as well as in the idea 
that light is the origin of our being.

Despite the fact that the ten white canvasses pre-
supposed the methods of classical painting, Emil 
Mirazchiev’s, Igor Budnikov’s, Nadya Genova’s and, part-
ly, Veneta Marinova’s works consciously avoided them. 
They moved confidently towards the technique of the 
collage, while expanding its limits by experimenting with 
non-traditional materials. Nadya Genova’s work Utopia 
was particularly impressive in this respect: in it, the artist 
combined materials such as paper, ropes, metal, glass 
and others. By limiting herself only to the white tonality, 
she ventured into the formal aspects of both the subject 
and the materials. She thus achieved the visual impact of 
the “utopia” she sought for through a dynamic abstract 
composition and its rich surface. Igor Budnikov depart-
ed even more boldly from the surface plane and liter-
ally transgressed it in his raised collage made of papi-
er-mâché. His artwork The Dream of the Moon’s Daughter 
[Sanyat na dashteryata na lunata] was also the only work 
that did not follow the prescribed format.

Few were the artists who made use of the symbolic 
order of their individual artistic language or of metaphors 
and images that had already been solidly present in their 
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пичка в центъра му. Това е като че ли прото-работа, в 
която художникът проявява интерес към употребата 
на светлинни технологии и нови медии, които стават 
основен носител в по-късните му работи. 

Проектът „Идеалът“ не завършва единствено 
с приключването на изложбата. Идеите, които той 
третира, намират своето продължение в неочаквани 
модификации в първото издание на Международния 
фестивал за модерно изкуство „Процес – Простран-
ство“ с организатори Димитър Грозданов, Борис 
Климентиев и Диана Попова, който се провежда 
през юни 1992 в Балчик. Освен с изложбата „Идеа-
лът“, „Ръб“ участва с небезизвестната акция „Явната 
закуска“ – тази акция ще бъде разгледана в следва-
щата глава. 

Идеята и материализацията на „Идеалът“ факти-
чески се превръща в преломен момент в творческото 
развитие на феномена „Ръб“ и взаимоотношенията 
на членовете на групата. Чрез него всеки от тях пое-
ма отговорността и риска да пропътува чрез работа-
та си пътя към себе си в  компанията на останалите 
членове и на публиката. Това е най-личната посока 
за самите автори, която всеки има правото да изжи-
вее по свой начин. След него за някои от „Ръб“ пътят 
към себе си и към другия е изминат, за други – не, 
за трети – „Идеалът“ е просто пътешествие към нови 
хоризонти, подчинени на индивидуалната, а не гру-
пова реализация. Неслучайно непосредствено след 
циничния пърформънс „Явна закуска“ на фестивала 
„Процес – Пространство,” който е свързан с излож-
бата „Идеалът“ (той ще бъде описан малко по-късно), 
ярки членове на групата като Кольо Карамфилов, 
Димитър Митовски, и Ивайло Григоров се оттеглят.

„ОПУС ПРОБЕКТ 93“
„Опус Пробект 93“ е последната самостоятелна из-
ложба на „Ръб“, проведена през юни 1993 г. в Плов-
див отново в галерията на Дружеството на Пловдив-
ските Художници на ул. „Гладстон“ 32. Съставът на 
групата е значително намалял от основаването им. 
Данчо Григоров и Димитър Келбечев са напуснали 
още след „Символи и знаци“, Павел Алберт е зами-
нал извън страната, вече липсват и Кольо Карамфи-
лов, Димитър Митовски и Ивайло Григоров. Въпреки 
това авторите работят усилено, което отново намира 
отражение в резултатите от „Опус Пробект 93“. Прос-
транството на галерията този път не е променено. 
Наблюдава се по-скоро целта да се използват до 
крайност възможностите му. Зрителят дори има усе-
щането, че не идеята е създадена за това простран-
ство, а пространството – скроено за идеята. 

Залата е превърната в огромна инсталация, раз-
положена на целия долен етаж на галерията. В чети-
рите ѝ ъгъла са поставени големи тежки легла от ма-
сивно дърво, покрити с изящни копринени покривки 
с кървавочервен цвят, действащи като четири ярки 

pre-established “style”. These were Rumen Zhekov’s 
painting Two Worlds [Dva svyata], the abovementioned 
work by Igor Budnikov The Dream of the Moon’s Daugh-
ter, and Veneta Marinova’s collage The Road. All three of 
them approached the topic through collage – both as a 
technique (Veneta Marinova and Igor Budnikov), but also 
as an assemblage of the central metaphoric elements of 
their personal visual language (Rumen Zhekov), which 
had turned into symbolic generalisations for them. Ven-
eta Marinova turns to explore problems with form; she 
created a colour and compositional rhythm by putting 
together her own previous works in a collage, sewing 
cloth and paper into it. The decorative elements of the 
surface borrowed elements from the Bulgarian folkloric 
and iconographic tradition.

Emil Mirazchiev’s Spirit-Light [Duh-svetlina] was 
coмpletely different from all the other works. With an 
ease characteristic of this artist, he managed to depart 
from preoccupation with form to find the most direct 
path to the idea itself. Probably as an expression of his 
occasional forays into minimalism, the artist concentrat-
ed his creative energy into an almost invisible interven-
tion on the canvas: he placed a little flickering red light in 
its centre. This work precedes Mirazchiev’s interest in the 
use of light technologies and new media, which later on 
become central to his art.

“The Ideal” did not end with the exhibition’s closure. 
The questions it posed continued in unexpected ways 
in the first edition of the International festival for con-
temporary art “Process – Space”, organised by Dimitar 
Grozdanov, Boris Klimentiev and Diana Popova, which 
took place in June 1992 in Balchik. The group showed 
the exhibition “The Ideal” at the festival and also staged 
the notorious happening The Overt Breakfast [Yavnata 
zakuska], which will be discussed in the next chapter.

The conceptualisation and materialisation of “The 
Ideal” proved to be a watershed moment in the artis-
tic development of the Edge Group, as well as for the 
personal relations between the group members. In the 
course of the exhibition, each member took up their own 
responsibility and risk by using the artwork as a vehicle 
to travel back into themselves in the company of other 
members of the collective and the viewers. This was the 
most personal direction for the artists themselves, each 
of whom experienced it in their own particular way. After 
the show, for some of the group’s members, the road to-
wards oneself had already been completed, for others it 
had not, while for others yet “The Ideal” proved to serve 
only as a journey toward new horizons, contingent upon 
an individual – and no longer a collective – realisation. It 
is not accidental that after the cynical performance The 
overt Breakfast, which took place during the “Process – 
Space” festival and was indirectly related to the exhibi-
tion “The Ideal”, members with a strong presence, such 
as Koyo Karamfilov, Dimitar Mitovski and Ivaylo Grigorov, 
left the group. 
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акцента в пространството. Пространството около 
леглата и по стените е осеяно с безброй ябълки в 
безбройни трансформации. Две от стените предла-
гат еднакви по размер и на еднакво разстояние едно 

“OPUS PROBECT 93"
“Opus Probect 93” was the Edge Group’s last independ-
ent exhibition. It took place in June 1993 in Plovdiv, once 
again in the gallery of the Union of Plovdiv Artists at 32 
Gladston Street. The group’s membership had already 
drastically decreased since its initial formation. Dancho 
Grigorov and Dimitar Kelbechev had left after “Symbols 
and Sings”, Pavel Albert had emigrated, Kolyo Karamfilov, 
Dimitar Mitovski and Ivaylo Grigorov were also already 
gone. This notwithstanding, the artists worked hard, 
which became evident in the outcome of “Opus Probect 
93”. The exhibition space was not altered on this occa-
sion – instead, it seemed that the group’s members had 
intended to exploit its capacities to the fullest degree. 
The visitor was thus left with the impression that it was 
not the idea, which had been created to fit the space, but 
rather as if the space had been especially designed to 
match the exhibition’s concept.

The hall was transformed into an immense installa-
tion, which took up the entire ground floor of the gallery. 
Large bulky beds made of massive wood and laid with 
crimson red silk covers were placed in the four corners 
of the room; they thus acted as four vividly coloured 
highlights within the space. The areas around the beds 
and on the walls were dotted with countless apples of 
all kinds. On two of the walls, artworks of equal meas-
ures and hung at equal intervals could be seen. By 
making use of traditional techniques such as painting, 
collage, drawing, and photocopies, these pieces inter-
preted the apple as a subject, symbol or metaphor, its 
presence in the visual and artistic canon, and so on. By 
doing so, they set free countless thoughts about time, 
light, eternity, and love; offering various associations, 
they posed both meaningful and nonsensical questions. 
The artworks were not homogeneous in terms of their 
style – it appeared as if a different artist had executed 
each of the pieces. The only uniting principle for them 
was the presence of a representation of an apple, or at 
least a metaphorical allusion to an apple. The orderly and 
monotonous arrangement, covering the entire surface of 
the walls, together with the equal size of the individual 
works, defined their decorative role within the exhibition. 
It was as if the walls had turned into a mirror surface 
that reflected the generalised face of the audience. They 
spoke about the multiplicity of individual interpretations, 
of heterogeneous experiences, of emotional and intellec-
tual accumulations through which the idea took on mul-
tiple transformations and lives: from its literal perception 
and reproduction (the actual apples of which photocop-
ies were made) to abstract and oftentimes incomprehen-
sible interpretations.

While these two walls engulfed the visitor with a 
visual plenitude, provoking rich and intricate associa-
tions, the opposite pair of walls struck with their laconic 
rigidity and the clarity of their design. A series of white 
apples made of plaster were attached to the white wall 

от друго произведения, които в традиционни техни-
ки (живопис, колаж, рисунка, ксерокопия) интерпре-
тират ябълката като тема, символика или метафора, 
присъствие с визуалния и художествен канон, и др. 
Те отключват безброй мисли за времето, светлината, 
безкрая, любовта, навяват разнородни асоциации, 
задават смислени и безсмислени въпроси. Произ-
веденията не са единни в стилово отношение, като 
че ли всяка от работите е изпълнена от различна 
ръка. Единственият обединяващ факт в творбите е 
присъствието на изображение на ябълка или поне 
метафоричен намек за такова. Стройната и монотон-
на подредба, която изпълва цялата повърхност на 
стените, както и еднаквите им размери, отреждат де-
корната им роля за експозицията. Стените като че ли 
са превърнати в огледална повърхност, отразяваща 
обобщеното лице на публиката. Те говорят за много-
образието от индивидуални тълкувания, разнороден 
опит, емоционалност и интелектуални натрупвания, 
в които се трансформира и заживява идеята – от 
буквалното ѝ приемане и репродуциране (истински-
те ябълки, които са ксерокопирани) до отвлечени аб-
страктни, често неразбираеми тълкувания. 

Докато, обърнат към тези две стени, посетителят 
е погълнат от многообразието на бъбривите картини, 
пораждащи богати и объркани асоциации, отсрещ-
ните две стени поразяват с лаконичната строгост и 
чистота на решението. Редица бели гипсови ябълки 
са подредени върху бялата стена на нивото на очи-
те. Те водят погледа към стената в дъното на залата, 
осеяна с безчет истински ябълки, които наподобяват 
застинал водопад. Прецизно насоченото към стена-
та осветление създава илюзия за бавно движение 

Изложба „Опус Пробект 93“, 1993 г. 

“Opus Probect 93” exhibition, 1993
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на водопада надолу – към леглото с кървавочерве-
на покривка и към пръснатите около него застинали 
ябълки. Квадратът от бели гипсови ябълки в центъ-
ра на залата, който виси във въздуха над главите на 
хората, се явява център на това внимателно компо-
зирано пространство. Тук е и правилният център на 
пространството, което оформят четирите легла.

Като цяло „Опус Пробект 93“ е кулминация на 
пространствената поетика, която винаги присъства 
в работите на групата. Основен композиционен ком-
понент се оказва осветлението, към което е подходе-
но с изключителен професионализъм. Използвани 
са основно два вида осветление – ниско насочено 
и разсеяно. То се оказва силен обединяващ фактор 
в композиционно отношение и създава театрален, 
сценичен ефект. И в тази изложба на групата зрите-
лят, неволно озовал се в центъра на сцена, се явява 
главно действащо лице. Той няма възможност да се 
отдръпне към публиката, защото цялата зала е де-
кор. Остава усещането, че е наблюдаван неизвестно 
откъде. 

„Опус Пробект 93“ е последната обща изложба, ор-
ганизирана от групата. Големият брой преки участия 
на „Ръб“ в общата художествена сцена в страната ще 
бъдат разгледани в следващата глава. По-значител-
ните от тях са: „Обратно“ – инсталация в изложбата 
„Умерен Авангард в рамките на традицията“, раздел 
„Лабиринт“ с куратор Димитър Грозданов; хепъ-
нинг „1ааа“, организиран от Сдружение „Изкуство в 
действие“ съвместно с в. 1000 дни в бившата сграда 
на КАТ, София, юли–август 1990; „Тялото на водата“, 
март–април 1992 в Пазарджик, където акцията съ-
пътства откриването на музикалната седмица; учас-
тието на „Ръб“ в Първия фестивал „Процес – Прост-
ранство“ в Балчик през юни 1992 г. с експозиция от 
изложбата „Идеалът“ и с акцията „Явната закуска“ 
(„Голямото плюскане“); изложба „Тухлата“ по идея 
на Димитър Грозданов, галерия „Акрабов“, Пловдив, 
януари 1993; участието на групата в изложбата на 
К(в)МХ „Обект по български“ през октомври 1993 на 
„Шипка“ 6, София; пърформансът съвместно с теа-
тър А’парт в Младежки дом, Пловдив, ноември, 1993; 
„Ръб в гръб“ – участие в Международни фотографски 
срещи – Балабанова къща, Пловдив, 1994; участие в 
„N форми? Реконструкции и интерпретации“ – първа 
годишна изложба на Център за изкуства „Сорос“. Не 
на последно място по значение е ролята на „Ръб“ за 
основаването на галерия „Акрабов“ и оформянето 
на културните ѝ политики. Участията на „Ръб“ в из-
ложбената програма на галерията са многобройни и 
значими.

at eye level. They led the gaze to the last wall at the rear 
end of the hall, covered by countless real apples, which 
together looked very much like a frozen waterfall. The 
lighting on the wall, precisely composed, created the im-
pression of a slow downward movement – namely, to-
ward the bed with the crimson-red cover and the apples 
scattered around it. A square made of plaster apples 
and hanging mid-air in the centre of the hall above the 
visitors’ heads, formed the focal point of this carefully 
orchestrated space. It overlapped with the actual centre 
of the space, formed by the four beds.

Overall, “Opus Probect 93” was the culmination of 
the spatial poetics, which had already been present in 
other works of the Edge Group. The lighting became a 
central element of the spatial composition and the ar-
tists’ approach to it was highly professional. It proved to 
be a strong uniting factor in terms of the composition, 
and created a theatrical and stage-like effect. The visitor, 
who inadvertently found herself on a stage, turned into 
the main character in this context. She could not move 
aside and go back to join the audience because the entire 
space served as a theatre set. She was thus left with a 
sense of being observed from an unknown place. 

“Opus Probect 93” was the last collective exhibition 
organised by the group. The group took part in numerous 
events in the larger cultural life of the country; these par-
ticipations will be examined in the next chapter. Some 
of the most significant among them include the work 
Inverse (an installation in the “Labyrinth” section of the 
group exhibition “Moderate Avant-Garde within Tradi-
tion”, curated by Dimitar Grozdanov), the 1aaa happening, 
organised by the Art in Action Association and the 1000 
Dni newspaper in the former building of the Traffic Police 
in Sofia (July–August 1990); The Body of Water (March–
April 1992 in Pazardzhik, where the performance took 
place during the opening of the Music Week); the group’s 
participation in the First Festival “Process – Space” in 
Balchik (June 1992); the exhibition “The Brick” concep-
tualised by Dimitar Grozdanov at the Akrabov Gallery 
in Plovdiv (January 1993); the group’s participation in 
the exhibition organised by the Studio of the (Eternally) 
Young Artist entitled “Object Bulgarian Style” [Obekt po 
bulgarski] at 6 Shipka Street Gallery in Sofa (October 
1993); the performance in collaboration with A’part The-
atre at the Youth House [Mladezhki Dom] in Plovdiv (No-
vember 1993); Edge in the Back – their participation in 
the International Photography Meetings at the Balabanov 
House in Plovdiv (1994); the group’s participation in “N 
forms? Reconstructions and interpretations” – the First 
Annual Exhibition of the Soros Center for the Arts. Last 
but not least, the role of the Edge Group in the opening 
of Akrabov Gallery in Plovdiv and the shaping of its cul-
tural politics is also important. The Group’s contributions 
to the exhibition programme of the gallery were multiple 
and impressive.
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Глава Четвърта

ГРУПА „РЪБ“ И ОБЩИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН ЖИВОТ В 
СТРАНАТА

Годините 1990–94 (периодът, в който „Ръб“ просъ-
ществува като група) са години на утвърждаване на 
новите изразни средства в българското изкуство. 
Новото поколение художници в страната постепен-
но извоюват баланса на класическите и неконвен-
ционалните форми. Същевременно нараства пред-
почитанието към индивидуални изяви за сметка на 
груповите – процес, който рефлектира налагането на 
индивидуализма в съвременното изкуство. Възмож-
ностите за изява на неконвенционалното изкуство 
пред българска публика се увеличават – немалко 
галерии ориентират своята политика към неконвен-
ционалните форми (едни от първите са изложбените 
пространства на СБХ, галерия „Леседра“, София; „Ата-
Рай“, София; „Спектър“, София; „Акрабов“, Пловдив и 
др.). Фестивалът “Процес–пространство“, ориенти-
ран в същите посоки, а и множество пленери (глав-
но скулптурни) дават възможност на новия език да 
навлезе активно в художествения живот.

В многообразието на тази картина група „Ръб“ 
има своя специфичен принос като един от най-ста-
билните неформални творчески колективи, като еди-
нен организъм от силни индивидуалности и интерес-
на сплав от разнообразни артистични търсения, със 
завършени концептуални и визуални прояви. „Ръб“ 
дава своя принос пряко в някои емблематични за 
времето събития. Близо година след основаването 
си, групата вече е един от поканените участници в 
мащабно замисления проект на Клуба на вечно Мла-
дия Художник „Умерен Авангард в рамките на тради-
цията“ (организиран в две части – „Лабиринт“, с ку-
ратор Димитър Грозданов и „Плаж“ с куратори Диана 
Попова и Орлин Дворянов), който се осъществява в 
пространствата на СБХ на „Шипка“ 6 през юли–ав-
густ 1990 година. Групата участва с инсталацията 
„Обратно“. Творбата, наред със стройна концептуал-
на стратегия, отново носи и присъщия експеримен-
тален почерк в преоценката на форми, материали, 
предмети от бита във визуален и семантично-мета-
форичен план. В контраст на младежкия дух и ен-
тусиазъм на изложбата, „Обратно“ преосмисля ста-
ри идейни натрупвания чрез реплики към акциите 
„Черен хепънинг“ и „Корен високо в небето“.  Като 
използват снимки от двете акции, авторите проме-
нят функциите на старите произведения в един нов 
смислов контекст. Минали артистични практики би-
ват преосмислени в зависимост от новите условия, 
наложени от изложбеното пространство и най-вече 
от новите модели на комуникация в съвременното 
ни изкуство. Не на последно място в инсталация-

Chapter Four

THE EDGE GROUP AND THE WIDER ARTISTIC LIFE 
IN THE COUNTRY

The years between 1990 and 1994 (the duration of the 
existence of the Edge Group) was a period when new 
means of expression in the Bulgarian visual arts were 
being forged. The new generation of artists in the coun-
try gradually managed to create a balance between clas-
sical and nonconventional art forms. At the same time, 
artists began focusing on individual projects much more 
than collective work – a process that reflects the arrival 
of individualism in contemporary art. The possibilities to 
present nonconventional art to the Bulgarian audience 
started increasing. A considerable number of galleries 
oriented their politics toward nonconventional forms – 
some of the first among them were the exhibition spaces 
of the Union of Bulgarian Artists (UBA), Lessedra Gallery 
(Sofia), Ata-Ray (Sofia), Spectre (Sofia), Akrabov (Plov-
div) and others. The festival “Process – Space” also took 
in a similar direction, and together with many art work-
shops (mostly sculpture ones), it provided the possibility 
for the new languages to enter firmly the contemporary 
art scene.

The Edge Group contributed to the diversity of this 
environment in a unique way, as it was one of the most 
stable informal art collectives, working as a unified or-
ganism made of distinct individuals, and representing 
an interesting mix of various artistic explorations with 
fully-fledged conceptual and visual ideas. The group di-
rectly contributed to several events that proved to be em-
blematic for the entire period. Approximately a year after 
it was founded, the collective was invited to participate 
in a large-scale project, organised by the Studio of the 
Eternally Young Artist – “Moderate Avant-Garde within 
the Tradition”. It was divided in two parts: “Labyrinth”, 
curated by Dimitar Grozdanov, and “Beach” curated by Di-
ana Popova and Orlin Dvoryanov, and took place at the 6 
Shipka Street Gallery of the UBA in July and August 1990. 
The Edge Group participated with an installation entitled 
Inverse. This artwork, besides its clear conceptual strat-
egy, was again defined by the collective’s characteristic 
experimental approach to the re-evaluation of forms, 
materials, and everyday objects in a visual, semantic and 
metaphorical sense. By contrast to the youthful spirit 
and enthusiasm of the exhibition as a whole, Inverse re-
considered previous accumulations of meaning through 
references to Black Happening and Root High in the Sky. 
By using documentary shots from both happenings, the 
artists repurposed these older artworks in a new seman-
tic context. Past artistic practices were thus re-evaluated 
in relation to the new conditions given by the exhibition 
space and above all by the novel communicative models 
of contemporary art. Another significant element in the 
installation was that of the visual play with reflective and 
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та е моментът на визуалната игра с отразяващи и 
отражаеми повърхности, с позитивни и негативни 
изображения и оптически уловки, които третират 
визуалните аспекти на темата „Лабиринт“. Огромна 
роля в композиционното и смислово съдържание на 
инсталацията играе осветлението. Ниско насочено-
то осветително тяло деформира обемите и сенките 
и създава нова реалност, подчинена на създадените 
взаимоотношения между предмет, проекция, отра-
жение, светлина и обем. 

През декември същата 1991 г. групата отново се 
появява в столичната бивша сграда на КАТ с учас-
тие в хепънинга „1ааа“, инициатива на Сдружение 
„Изкуство в действие“ (съвместно с в. „1000 дни“).³⁴ 
„Ръб“ показва видеодокументален запис на „Голяма 
светлина“. Смисълът на произведението се проме-
ня пропорционално на разликата между светлинна 
инсталация и видеофилм. Докато на пловдивската 
гара светещият надпис е бил самостоятелно произ-
ведение, то филмът, представен в „1ааа“ фиксира 
съвсем друго отношение, показвайки зрителските 
реакции и цялостната атмосфера на акцията. Само 
по себе си, това произведение се реализира в грани-
ците на мултимедийните средства и може да се прие-
ме като предчувствие за навлизането им в страната.

Групата има художествени заслуги в откриването 
на музикалната седмица в Пазарджик през март–
април 1992 с акцията „Тялото на водата“, както и с 
участието си в Първия фестивал „Процес – Прост-
ранство“ в Балчик през юни 1992 г. с експозиция от 
изложбата „Идеалът“ и с акцията „Явната закуска“. 
Известна още като „Голямото плюскане“, акцията 
„Явната закуска“ протича близо десет часа на един 
от балчишките кейове. Художниците подреждат 
пищна и изобилна трапеза от деликатесни стоки и я 
„унищожават“ през тези десет часа сами, преградили 
пътя от зрителя към себе си с въже. Зрителят оста-

reflected surfaces, with positive and negative images, 
and with optical illusions, all of which were a reflection 
on the visual aspects of the overarching theme “laby-
rinth”. Lighting played a major role in the compositional 
and conceptual content of the exhibition. An uplighter de-
formed the volumes and their shadows, creating a new 
reality made of the interplay between object, projection, 
reflection, light and volume.

In December 1991, the Edge Group made another 
appearance in the former building of the Traffic Police 
in Sofia, where it took part in the happening 1aaa, initi-
ated by the Art in Action Association (in collaboration 
with the newspaper 1000 Dni).³9 The group screened a 
documentary video recording of Bright Light. The mean-
ing of the artwork shifted in the process of its transfor-
mation from a light installation into a video work. Where-
as at the train station in Plovdiv the inscription made 
of light had been an individual work, the film screened 
during 1aaa foregrounded a completely different dimen-
sion by showing the audience’s reactions and the overall 
atmosphere of the intervention. The piece was realised 
as a work of multimedia art and should be considered a 
precursor to the development of multimedia arts in the 
country.

The group also contributed to the Music Week’s open-
ing in Pazardzhik (March–April 1992) with the happening 
The Body of Water, and took part in the First Festival “Pro-
cess – Space” in Balchik (June 1992) with the exhibition 
“The Ideal” and the happening The Overt Breakfast. Also 
known as “La Grande Bouffe”, The Overt Breakfast  lasted 
for about ten hours and took place on one of the piers in 
Balchik. The artists set up a rich table overflowing with 
expensive, lavish meals only to waste them in the course 
of these ten hours, while keeping spectators away and 
behind a rope. The audience remained hungry and the 
happening turned into an egotistical gesture on behalf of 
the group in a context of reigning social crisis, unemploy-
ment, scarcity, and inflation. The overt cynicism of the 
spectacle conveyed the group’s critical attitude towards 
multiple tendencies in the art scene of the time – both 
in Sofia and across the country – which above all aimed 
to absorb money obtained from NGOs and private spon-
sors rather than contribute to society. The happening 
was partly a critique and partly a demonstration of the 
artist as a novel subject, who was learning to practise 
their individualism and egotism necessary for survival 
in the context of new market relations; it was a demon-
stration of the new social privileges, emerging in the con-
ditions of a developing market economy and the NGOs.

“The Ideal” and The Overt Breakfast were concluded 
by two video works, made with documentary footage 
from the exhibition in Plovdiv and the performance in Bal-
chik. The voiceover consisted of positions and analyses 
offered by the individual members. They serve as docu-
ments which present a much-needed general reflection 
on these events in hindsight.

„Явната закуска”, акция, 1992 г. Участие на групата във фестивал 
„Процес – Пространство“, Балчик.

The Over Breakfast, action, 1992. Group participation in the “Process – 
Space” Festival, Balchik.



68

ва гладен, а акцията се превръща в егоистичен жест 
на групата в контекста на социална криза, безрабо-
тица, стоков дефицит и инфлация. Нескритият цини-
зъм на спектакъла формулира критичната позиция 
на групата към множеството творчески прояви по 
това време в столицата и страната, целящи по-скоро 
усвояването на пари от неправителствени и пазар-
ни ресурси, отколкото обществения принос. Акцията 
е отчасти критика, отчасти демонстрация на новия 
субект-художник, който се учи на индивидуализъм и 
егоизъм, необходим за оцеляването в условията на 
новите пазарни отношения, както и на новите соци-
ални привилегии, които възникват в условията на 
пазарната икономика и неправителствените органи-
зации.

„Идеалът“ и акцията „Явната закуска“ имат своя 
завършек в два видеофилма, създадени на базата на 
документални кадри от изложбата в Пловдив и акци-
ята в Балчик и озвучени с личните авторови позиции 
и анализи. Разработени в жанра на документалисти-
ката, те също съдържат необходимо обобщение за 
случилото се от дистанцията на времето.

„ТУХЛАТА“
Групата има силно присъствие в изложбата „Тухлата“ 
в галерия „Акрабов“ през януари 1993 година.³5 Реа-
лизирана по идея на Димитър Грозданов, изложбата 
е резултат от близо едногодишни усилия: на опреде-
лен кръг от автори са изпратени обикновени тухли 
с предложение да ги върнат като художествени про-
изведения. Сред двадесет и седемте художници, от-
кликнали на идеята са и Надя Генова, Румен Жеков, 
Венета Маринова, Албена Михайлова, Емил Мираз-
чиев и Моника Роменска. Първоначалният замисъл 
на изложбата е тя да бъде първата „тухла“ на бъдещ 
Музей на съвременното изкуство в България, отразя-
ваща желанието за историзация и институционали-
зация на протичащите след 1989 г. процеси.   

Това участие на групата е продължение на акци-
ята „Тухлата“, реализирана в тухларна в Брацигово 
малко по-рано, през ноември 1992. Художниците 
прекарват време там и работят с тухли. Изхождайки 
от банален обект като тухлата, те търсят нестандарт-
ното преобръщане на ежедневния смисъл на пред-
мета. Прякото значение на този предмет въплъщава 
едно от най-устойчивите понятия за безличието на 
мултиплицирания обект, но и за неговата същност 
на основен градивен елемент. В семантична игра 
художниците преподреждат установените смисли 
и съграждат както конструктивно, така и смислово 
нов образ на този предмет. Този акт е подсилен от 
препратки към символичните съдържания на пред-
мета като дома, материалната опора и сигурността, 
стената, границите и властта и поставя под въпрос 
обществените норми за градивно-разградивно, ста-
билно-лабилно, отворено-затворено. Докато акция-

“THE BRICK”
The Edge Group was well-represented at the exhibition 
“The Brick”, which took place in the Akrabov Gallery in 
January 1993.40 Conceptualised by Dimitar Grozdanov, 
this exhibition was a result of almost yearlong efforts. 
Ordinary bricks had been sent to a certain number of 

artists, who were invited to turn these into artworks. 
Among the twenty-seven artists who took up the chal-
lenge were Nadya Genova, Rumen Zhekov, Veneta Ma-
rinova, Albena Mihaylova, Emil Mirazchiev and Monika 
Romenska. The exhibition’s initial idea was to serve as 
the first “brick” for a future Museum of Contemporary 
Art in Bulgaria – expressing the need to start building 
historical record and institutional representation for the 
processes that unfolded after 1989. 

This participation served as a continuation of the 
group’s happening The Brick, which had been realised in 
the brickyard in the village of Bratsigovo shortly before – 
in November 1992. The artists had then spent some time 
there working with bricks. Departing from the ordinary 
use of the brick, they had embarked upon an unusual 

Работата на Емил Миразчиев от изложбата „Тухлата“ в „Галерия 
Акрабов“ в Пловдив (януари 1993) е представена на корицата на 
сп. Изкуство, бр. 4, 1993.

The work of Emil Mirazchiev from the exhibition “The Brick” in the 
Akrabov Gallery in Plovdiv (January 1993) was presented on the cover 
of Izkustvo Journal No 4, 1993.
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та в Брацигово успява да скицира в основни линии 
идеята, последвалата изложба „Тухлата“ в галерия 
„Акрабов“ я оформя като завършен акт в лицето на 
артистичните интерпретации на множество автори 
върху предмета. Тази акция сама по себе си е кон-
цептуална провокация, насочена към художника, 
в която, според Руен Руенов, „семантичната зона 
„тухла“ трябва да се интерпретира като художестве-
на стойност. И наистина, най-интересните постиже-
ния са тези, които поставят предмета в друго битие 
и избягват асоциациите, свързани с традиционното 
му приложение или с традиционните жанрове на 
пластическите изкуства.“³6 Работите на шестимата 
автори от групата пълноценно изявяват широтата 
на художествените интерпретации и творческа изо-
бретателност, като обобщаващ белег на изложбата. 
От работи, които ни отпращат към културно-истори-
чески асоциации (Венета Маринова), до превода на 
семантичните натрупвания на обекта в съвременни 
урбанистични понятия (Емил Миразчиев, Надя Гено-
ва), интерпретациите достигат дори до извеждането 
на неочаквани жизнени потенции, които семантично 
и символично клишираният обект би могъл да проя-
ви (Моника Роменска, Румен Жеков). 

ГАЛЕРИЯ „АКРАБОВ“
Важен момент в развитието на групата са творче-
ските взаимоотношения с пловдивската галерия 
„Акрабов“. „Ръб“ играе основна роля в основаване-
то на галерията и оформянето на художествените 
позиции, които тя отстоява през времето, в което 
работи с групата или с нейни членове. Възникна-
ла през 1990–91г. с първата вълна частни галерии, 
„Акрабов“ има две съществени преимущества – фи-
нансова независимост и артистичен кръг в лицето 
на „Ръб“, които до голяма степен предопределят 
културната политика на галерията. Интересът към 
неконвенционалните художествени форми е заявен 
още в първите изложби. В продължение на около три 
години са организирани изяви на автори от цялата 
страна, работещи в областта на инсталацията, пър-
форманса, художествените акции. Сред най-добрите 
изложби са тези на Любен Костов, Сава Стоименов, 
Александър и Димитрина Дойчинови, както и общи-
те изложби „Тухлата“ и „Ухото на Ван Гог“, инициатор 
на които е Димитър Грозданов. Прави впечатление, 
че „Ръб“ работи в тесни контакти с галерията, без да 
се идентифицира с нея. Въпреки че групата заедно с 
Димитър Грозданов и Диана Попова изцяло поема 
културната политика и кураторската работа на гале-
рията, техните участия съвсем не са доминиращи. 
Наблюдава се дори известен стремеж към обзорно 
изследване на неконвенционалните процеси и е ам-
бициозен проект, който цели децентрализацията на 
съвременното изкуство и изместването му от оби-
чайните пространства и кръгове в столицата. Така 

transformation of its quotidian signification. As a multi-
pliable object, its direct meaning implies lack of individ-
uality, but in its essence it is also a central constructive 
element. The artists reordered these pre-set meanings in 
a semantic game and built a new image of the object – in 
both a constructive and semantic sense. This act was 
further strengthened by the object’s symbolic associa-
tions with the “home”, “material support”, “safety”, “wall”, 
“borders” and “power”; it also put into question normative 
understandings of dichotomies such as “constructive – 
destructive”, “stable – unstable”, “open – closed”. While 
the happening in Bratsigovo had sketched out this idea 
in more general terms, the subsequent exhibition “The 
Brick” in Akrabov Gallery developed it by involving more 
and different artists to interpret the object creatively. The 
act itself was a conceptual provocation directed toward 
the artist. According to Ruen Ruenov, in it “the seman-
tic zone ‘brick’ has to be interpreted as an artistic value. 
Indeed, the most interesting projects are those placing 
the object in another plane of existence and those which 
refuse associations with its traditional function or with 
the traditional genres of the fine arts”.4¹ The works of the 
six artists from the Edge Group competently demonstrat-
ed the vastness of artistic interpretations and their inge-
nuity, a defining feature of the exhibition. Ranging from 
artworks that created cultural and historical associations 
(Veneta Marinova) to a translation of the object’s seman-
tic accruals into contemporary urban concepts (Emil 
Mirazchiev, Nadya Genova), the interpretations managed 
to conjure unexpected dynamic potentials of an other-
wise semantically and symbolically clichéd object (Mon-
ika Romenska, Rumen Zhekov).

AKRABOV GALLERY
The artistic relations to the Plovdiv Gallery Akrabov 
played an important role in the development of the Edge 
Group at the time. The collective took central part in 
the founding of the gallery and in the formulation of the 
artistic positions it maintained while working with the 
group and its members. Akrabov was founded in 1990–
91, when the first wave of private galleries opened. At the 
time, the gallery had two important advantages: finan-
cial independence and, with the Edge Group, an art circle 
that to a great extent shaped the gallery’s cultural poli-
tics. The interest in nonconventional art forms was de-
clared from its very onset. In the course of approximately 
three years, the gallery organised shows by artists from 
across the country, who worked in the fields of installa-
tion art, performance art and art happenings. Some of 
the best exhibitions were those featuring works by Lyu-
ben Kostov, Sava Stoimenov, Aleksandar and Dimitrina 
Doychinovi, as well as the group exhibitions “The Brick” 
and “Van Gogh’s Ear”, initiated by Dimitar Grozdanov. It 
is important to note that the Edge Group worked closely 
with the gallery without identifying itself with it. Despite 
the fact that, together with Dimitar Grozdanov and Diana 
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Popova, the group entirely took over the gallery’s cultural 
politics and curatorial work, it did not dominate the ex-
hibition programme. It could be said that the goal was 
to survey the nonconventional art processes more gen-
erally; it was an ambitious project aiming to decentral-
ise contemporary art and to displace it from its habitual 
spaces and circles in the Capital Sofia. Thus, throughout 
its existence (which was almost synchronous to that of 
the collective), Akrabov Gallery distinguished itself with 
its unique, independent, and wide-ranging politics, which 
included some important international contributions at 
the time.

“OBJECT BULGARIAN STYLE”
In October 1993 the Edge Group participated in the ex-
hibition “Object Bulgarian Style”, which was initiated by 
Luchezar Boyadjiev and took place in the Studio of the 
(Eternally) Young Artist at 6 Shipka Street. The curators 
Iara Boubnova, Maria Vassileva and Diana Popova intend-
ed to bring together some of the fleeting interventions of 
already established artists working in the field of noncon-
ventional art in the country. In this sense, the Edge Group 
was among the important participants in the exhibition 
and contributed in their own way to the expansion of the 
general horizon of contemporary artistic practices. 

The group’s installation was once again based on re-
ferences to a previously developed artwork. In this case, 
this was the then recent exhibition “Opus Probect 93”. 
“What we created is not an object”, discusses Albena Mi-
haylova, “it is rather a ‘probect’ – thus immediately alter-
ing the word’s etymology. This then impacts the visual 
realisation, which on its part deforms the content. If it 
is at all possible to distance oneself from the autobio-
graphical, then this must be its most clear form. Here the 
object is not a ready-made work but rather a probect”.⁴²

In 1994, Soros Center for the Arts organised its 
first large annual exhibition entitled “N forms? Recon-
structions and Interpretations”. It was curated by Diana 
Popova, Boris Klimentiev, Svilen Stefanov and Nikolay 
Boshev. The exhibition was on display in November and 
December at the Rayko Aleksiev Gallery in Sofia. The or-
ganisers’ ambition was to put together a retrospective 
of “nonconventional forms” in Bulgarian art up to that 
point; they sought to exhibit landmark pieces created by 
leading artists and collectives, which had managed to 
capture the spirit of explorations in the visual arts from 
the early transition period. The exhibition was the first 
large-scale attempt to not only put together emblematic 
artworks, but also initiate a discussion around the his-
tory of nonconventional art in the country. The curators 
presented a broad picture in a wide spectre of installa-
tions, objects, assemblages, as well as documentaries 
of performances and art happenings. The exhibition 
included works that illustrated the explosion of art uti-
lising the new expressive mediums. It showcased the 
work of both individual artists and collectives that had 

по време на съществуването си (почти синхронно 
с това на групата) галерия „Акрабов“ се очертава с 
обособена, самостоятелна и широка по обхват по-
литика, която включва и значителни международни 
участия по това време.
 
„ОБЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ“
През октомври 1993 година „Ръб“ участва в “Обект 
по български”, организирана от К(в)МХ на „Шипка” 6 
по идея на Лъчезар Бояджиев. Кураторите Яра Буб-
нова, Мария Василева и Диана Попова целят обоб-
щението на моментните търсения на авторите, вече 
утвърдени в сферата на неконвенционалните изку-
ства в страната. В този смисъл „Ръб“ се явява един 
от важните участници, със своя специфичен принос 
в допълването на общия хоризонт на съвременните 
художествени процеси. 

Инсталацията, с която „Ръб“ участва, отново се 

Диана Попова пише за мястото и ролята на „Галерия Акрабов“ в 
артистичния живот в страната. Артистичният кръг на група „Ръб“ 
и фестивалът „Процес – Пространство“ са в ядрото на културната 
дейност на галерията, разказва Попова, като в същото време тя 
има свой уникален и независим облик. „Галерия Акрабов“, сп. Из-
куство, бр. 5, 1993, 31.

Diana Popova writes about the place and role of the Akrabov Gallery in 
the artistic life of the country. The artistic circle of the Edge Group and 
the “Process – Space” Festival are at the core of the gallery's cultural ac-
tivity, Popova says, while at the same time the gallery has its own unique 
and independent character. “Galeria Akrabov”, Izkustvo Journal No. 5,  
1993, pp.31.
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базира на репликите върху определено предишно 
произведение. В случая това е наскоро приключила-
та изложба „Опус Пробект 93“. „Това, което направи-
хме не е обект – споделя Албена Михайлова – това 
е „пробект“, който тутакси променя етимологията на 
думата, от там се отразява върху визията, която пък 
деформира съдържанието. Ако може да има някакво 
дистанциране от автобиографичното, то това е всъщ-
ност чистият му вид. Тук обектът не е реди-мейд, а е 
„пробект“.³7

През 1994 г. Центърът за изкуства „Сорос“ орга-
низира своята първа голяма годишна изложба на-
речена „N форми? Реконструкции и интерпретации“ 
с куратори Диана Попова, Борис Климентиев, Сви-
лен Стефанов и Николай Бошев. Изложбата е пред-
ставена през ноември–декември в галерия „Райко 
Алексиев“– София. Амбицията на организаторите е 
да се направи ретроспективно представяне на „не-
конвенционалните форми“ в българското изкуство 
до момента. Изложбата си поставя за цел да покаже 
жалонните произведения, създадени от водещи ху-
дожници и формирования, които фиксират бурните 
търсения на времето „след промените“. Експозици-
ята е първият мащабен опит не само да се съберат 
показателни произведения, но и да се активира дис-
кусия около процесите в неконвенционалното ни 
изкуство. Кураторите представят една максимално 
широка картина на пъстрия спектър от инсталации, 
обекти, асамблажи, както и документация от пър-
форманси и хепънинги. Включени са произведения, 
които реално илюстрират настъпилия бум в израз-
ния инструментариум на съвременния художник. 
Представени са отделни художници и колективи, 
които са упражнили своето влияние върху художест-
вения живот на страната. 

Ретроспективата започва от спорадичните проя-
ви през 1985-та и 1986-та година, преминава през из-
ложбите на група „Градът“, изложбата „Земя и небе“ 
от 1989 г., участието на България в Истанбулското 
биенале през 1992 г. и стига до произведенията на 
най-младите тогава художници. В това мащабно из-
ложение група „Ръб“ заема своето специфично място 
като един от ярките фактори в българското изкуство-
то от времето 1989–94 г. В „N форми? Реконструкции 
и интерпретации“, „Ръб“ участва с наскоро създаде-
ната си инсталация „Ръб в гръб“, описана по-долу. 
Голямоформатната фотоинсталация е поставена 
високо в залата над главите на посетителите и въз-
действа като един от символите на изложбата.

„РЪБ В ГРЪБ“
Фотоинсталацията „Ръб в гръб“ от 1994 г. е още 
една изцяло концептуална работа. Произведение-
то е включено в програмата на Международните 
фотографски срещи – Пловдив ’94. През годините 
тези срещи вече са изградили своя облик на високо 

exerted significant influence on the contemporary arts  
in the country.

The retrospective began from the sporadic happen-
ings of 1985 and 1986, revisited the exhibitions of the 
collective The City, the exhibition “Earth and Sky” from 
1989, Bulgaria’s participation in the Istanbul Biennale in 
1992, and ended with works by some of the youngest ar-
tists at the time. In this ambitious survey, the Edge Group 
took up a distinct role as one of the most vivid factors in 
Bulgarian art from the period between 1989 and 1994. It 
participated in “N forms? Reconstructions and Interpre-
tations” with its most recent installation at the time, Edge 
in the Back, discussed below. The large-scale photo in-
stallation was suspended high up above the heads of the 
visitors and functioned as one of the exhibition’s most 
memorable works.

EDGE IN THE BACK
The photo installation Edge in the Back from 1994 was 
yet another entirely conceptual work. The work was in-
cluded in the programme of the International Photogra-
phy Meetings – Plovdiv ’94.  The annual meetings had 
already been established as leading events in the field of 
photography. This notwithstanding, up to that point it had 
been showing mainly traditional photography. Against 
this background, the Edge in the Back installation broke 
with the conventions of the International Photography 
Meetings in Plovdiv’s Old Town.

The Edge Group participated with six large photo-
graphs, while the installation itself acted as a peculiar 
kind of “snapshot” of the collective’s state at the time. 
During this period its members had started feeling al-
ienated from each other; the group was in a process of 
falling apart. Many of the group’s founding members had 
already left: some of them had emigrated, while others 
had taken up individual career paths. Among the ones 
who continued working collectively were Nadya Genova, 
Monika Romenska, Emil Mirazchiev, Rumen Zhekov, Igor 
Budnikov, Ivaylo Grigorov and Albena Mihaylova. They 
were also those who had their backs photographed, in-
stalled against each other in the exhibition hall.4³ This 
way the visitor was left with the impression that the ar-
tists have literally turned their backs to one another and 
to the world, about to go their own way. Beneath each 
photograph the corresponding artist had taken off their 
shoes. Thus only the shoes were left to share the com-
mon space of the gallery, while each artist had taken in a 
direction of their own, no longer accessible to the viewer 
or other members of the group – somewhere beyond the 
boundary between the three-dimensional space of the 
gallery and that of the photograph, the latter remaining 
foreclosed to the audience. With their now recognizable 
conceptual style, the work Edge in the Back carried a cer-
tain philosophical sadness – it acted as a kind of public 
farewell with the audience and with itself.
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професионално събитие в областта на фотография-
та. Въпреки това, до този момент на срещите е била 
представяна главно традиционна фотография. На 
подобен фон инсталацията „Ръб в гръб“ придобива 
статут на произведение, което „разрушава“ приетата 
рамка от Международните срещи на фотографите в 
Стария Пловдив.

Групата участва с шест огромни снимки, и сама-
та инсталация се явява своего рода „снимка“ на мо-
ментното състояние на групата. По това време, чле-
новете ѝ започват да усещат чувство на отчужденост 
един към друг, започнал е процес на разпад. Много 
от основателите на „Ръб“ вече отдавна са я напусна-
ли – едни са заминали в чужбина, а други вървят по 
самостоятелен път. Тези, които продължават колек-
тивната работа са Надя Генова, Моника Роменска, 
Емил Миразчиев, Румен Жеков, Игор Будников, Ивай-
ло Григоров и Албена Михайлова. Именно те засне-
мат своите гърбове и ги поставят един срещу друг в 
изложбената зала.³8 Зрителят придобива чувството, 
че художниците съвсем буквално са обърнали гръб 
един на друг, загърбили са външния свят и поемат по 
собствения си път. Под всяка една от фотографиите 
съответният автор е събул обувките си. Единствено 
въпросните обувки остават в общото поле на галери-
ята, но светът на всеки един се е пренесъл в посока 
недостъпна както за зрителя, така и за другите чле-
нове от групата – някъде зад границата, която разде-
ля триизмерното пространство от това на фотогра-
фията, което остава затворено за нас. С утвърдения 
си концептуален почерк работата „Ръб в гръб“ носи 
философска тъга – тя е един вид публично сбогуване 
на групата както със публиката, така и със себе си. 

Инсталация „Ръб в гръб“, 1993 г. Почетно участие в „Национални 
есенни изложби“, с куратор Димитър Грозданов.

Edge in the Back, installation, 1993. Honorary participation in “National 
Autumn Exhibitions”, curator by Dimitar Grozdanov.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създаването, творческите траектории и дори разпа-
дането на пловдивската група „Ръб“ сами по себе си 
представляват една самостоятелна история и имат 
ярко присъствие в цялостната траектория на съвре-
менното изкуство в България през периода 1984–
1994. На пръв поглед „Ръб“ сякаш „изниква“ дни след 
края на социалистическия период, но всъщност ко-
лективът е формиран месеци по-рано и появата му е 
закономерна на процесите, свързани с възникване-
то на множество неформални творчески формации 
преди и около 1989 г. Характерни през този период 
са колективните групови изяви; неконвенционал-
ните форми, които се налагат с известна револю-
ционна настъпателност; спонтанните акции както в 
съществуващи, така и в неформални пространства; 
географското изместване на центъра на случване в 
разпръснати из страната райони, често далеч от сто-
лицата. 

През тези години вътрешният климат на „Ръб“ на-
помня инкубатор, улесняващ синтеза на новия худо-
жествен език. Непременно трябва да се отбележи, че 
още от самото начало членовете на групата усещат и 
избистрят силната си идейна сплотеност, базирана 
на единомислие относно промяната в художествени-
те структури, в новите функции на произведението 
на изкуството и новия тип комуникация със зрителя, 
наложен от тези нови условия. Концептуалната на-
соченост, интерактивният елемент, контекстуалната 
ситуираност, и социалната ангажираност се оказват 
водеща нишка в идейните посоки, които оформят 
стила и езика на групата. Показателна за това е пър-
вата им изложба „Символи и знаци“. В нея худож-
ниците защитават позицията си за политическата 
и гражданската ангажираност на произведението. 
Идеята за работа в колектив обаче все още е в про-
цес на избистряне. Затова произведенията в „Сим-
воли и знаци“ са твърде различни като естетическо 
внушение. Въпреки общия идеен фон творбите целят 
и самостоятелно въздействие. 

Много по-цялостен визуален вид има следваща-
та им изложба „Голяма фотография“. Авторите пред-
лагат в нея не само коренно ново осмисляне на фо-
тографията като визуален език, но желанието си за 
единно овладяване на изложбеното пространство. 
Ефектът е почти противоположен на първата излож-
ба. Индивидуалните особености на всеки автор са с 
ясно изразен характер и все пак оформят компакт-
ния общ вид на експозицията. Стремежа към овладя-
ване на идейните и естетически аспекти на проявите 
си авторите достигат в „Идеалът“, която въплъщава 
до съвършенство хармонията между концепция и 

CONCLUSION

The formation of Plovdiv’s art group the Edge, its trajec-
tories, and even its dissolution present a history of its 
own. The collective was vividly present in the overall tra-
jectory of Bulgarian contemporary art during the period 
1984–1994. At first it might seem as if the collective 
had simply “sprung up” only days after the end of the 
socialist period. But in fact, the group had been formed 
months earlier, in the context of the multiple informal art 
formations before and after 1989. This period was char-
acterised by collective group art shows; by the so-called 
nonconventional forms, which established themselves 
with a certain revolutionary audacity; by the spontaneous 
art events in both pre-existing and [newly found] informal 
spaces; by the geographical relocation of events to plac-
es in the countryside and often away from the Capital. 

Throughout these years, the climate within the collec-
tive resembles an incubator, facilitating the synthesis of 
a novel artistic language. Importantly, from its very for-
mation the group’s members felt and explicated a strong 
conceptual unity, which was based on common positions 
on the need to transform the structures of contempo-
rary art, the new functions of the artwork, and the new 
forms of communication with the viewer conditioned 
by these factors. A conceptual direction, an element of 
interactivity, contextual situatedness, and social engage-
ment proved to be central elements in the development 
of the group’s style and language. Their first exhibition 
“Symbols and Signs” is significant in this respect. In it, 
the artists put forward their view of art as an agent in 
political and social activism. The practice of working in a 
collective, however, had yet to be developed more clearly. 
This is why the works in “Symbols and Signs” were rather 
different in terms of their aesthetic impact. Despite the 
common conceptual background, they also aimed to be 
perceived as individual works.

Their next exhibition, “Large Photography”, was much 
more fully developed in visual terms. In it, the collective 
presented not only a completely novel re-evaluation of 
photography as a visual language, but was also able to 
absorb the entire exhibition space. Each artist’s individ-
ual peculiarities were clearly articulated, yet they formed 
the exhibition’s general and compact appearance. In 
“The Ideal”, the artists took charge of the conceptual and 
aesthetic aspects of their works; this exhibition perfect-
ly embodied a harmonic relation between concept and 
image. The Edge Group’s next show “Opus-Probect 93” 
was no less fully developed – and this despite the collec-
tive’s decreased membership. The exhibition complete-
ly subsumed the artists’ individualism to a unified and 
monolithic artwork, which filled up the space with visual 
and theatrical lyricism. The late period of the group’s de-
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образ. Не по-малко цялостна е следващата им проя-
ва „Опус пробект 93“, въпреки значително намалелия 
състав на групата. Инсталацията изцяло подчинява 
индивидуализма на авторите в единно и монолитно 
произведение, което изпълва пространството с визу-
ално-театрална лиричност. Късният период в разви-
тието на групата, белязан от затварянето на творци-
те към провокациите на външния свят и обръщането 
към личните територии, резонира още в „Идеалът“ и 
може би най-отчетливо изплува в „Ръб в гръб“. Из-
ложбата практически се явява последната колектив-
на работа и сякаш предусеща и разпадането не като 
болезнена драма и прекъсване, а като резултат на 
един извървян път. 

                               Пловдив и София, 1998–99 г.

velopment, during which the artists closed themselves 
off from external provocations and turned towards per-
sonal territories, had already resonates in “The Ideal”, 
and was perhaps most evident in Edge in the Back. This 
installation was, in practice, their last collective work and 
seemed to have anticipated the group’s dissolution. The 
falling apart of the group was, however, not experienced 
in a dramatic way or as a final separation, but rather as 
the conclusion to a path walked together. 

Plovdiv and Sofia, 1998–99
Translated from Bulgarian by Neda Genova
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Бележки
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ва.
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6 Участници и допринесли включват Димитър Грозданов, Ал-
бена Михайлова, Веско Велев, Владимир Пенев, Димитър 
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10 Мария Василева и Зарко Узунов. Художникът и театърът– 
една изложба от две гледни точки. В. Пулс, 4 февруари 1986, 
бр. 5, стр. 9.

11 Художникът и театърът. Разговор между сценографи и из-
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12 Участниците са основно членове на „Ателието на младия ху-
дожник“ към СБХ: Албена Михайлова, Алекси Начев, Анжела 
Минкова, Бисер Дамянов, Валентин Стефанов, Валери Ча-
калов, Васил Инджев, Васко Иванов, Венцислав Веселинов, 
Веселина Томова, Владимир Чукич, Георги Иванов, Димитри-
на Дойчинова, Димитър Трайчев, Емилиян Станкев, Захари 
Каменов, Здравка Алексиева, Иван Милушев, Иво Петков, 
Катерина Мушанова, Красимира Дичевска, Кирил Прашков, 
Лъчезар Бояджиев, Любомир Янев, Магдалена Бояджиева, 
Мария Духтева, Мария Зафиркова, Михаил Танев, Надя Гено-
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15 Организатор отново е Филип Зидаров, а участниците — Ва-
сил Попов, Галина и Рафи Шехирян, Злати Велев, Едмонд Де-
мирджиян, Кирил Прашков, Маргарита Пуева, Николай Пана-
йотов, Олег Гочев, Ставри Калинов, Цветанка Векова, Ялдъз 
Моллов.
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Notes

1 I am happy that the study, even in unpublished manuscript form, 
was useful to readers and researchers throughout the years.

2 Some of them have been listed in the bibliography for the Intro-
duction to the current book. 

3 It continued throughout the next two years and was initiated by 
the DE group in the cities of Gabrovo and Sozopol.

4 Organised by Boyan Papazov, and with the participation of Boyan 
Boev, Vanko Urumov, Vasil Vasilev, Georgi Lechev, Milko Bozhkov, 
the “White, Green, Red” [Beli, zeleni, cherveni] jazz formation, 
Theodosi Spasov, Yıldız İbrahimova.

5 Diana Popova, “Prikazka za viroglavoto potoche”. Puls No 7, 13 
February 1990, pp.9.

6 Dimitar Grozdanov, Albena Mihaylova, Vesko Velev, Vladimir 
Penev, Dimitar Vitkov, Dimitar Rashkov, Dimitar Cholakov, Todor 
Balev, Antoniy Sofev, Ivaylo Mirchev, Yıldız İbrahimova, Kiril Tosh-
kov, Lyuben Kostov, Orlin Dvoryanov, Sava Stoimenov, Tatyana An-
tonova contributed to and participated in this workshop.

7 “Predizvikatelstva kam prirodata. Razgovor s Iva Vladimirova i 
Stefan Zarkov”, Puls No 38, 23 September 1986, pp.9.

8 “Predizvikatelstva kum prirodata. Razgovor s Iva Vladimirova i 
Stefan Zarkov", pp.9.

9 Maria Vassileva., “Nachaloto na nashiya avangard”. Izkustvo No 
17 (1994), 6–9.

10 Maria Vassileva and Zarko Uzunov, “‘Hudozhnikat i teatаrat’ – 
edna izlozhba ot dve gledni tochki”, Puls No 6, 4 February 1986, 
pp. 9.

11 Cf. “‘Hudozhnikat i teatаrat.' Razgovor mezhdu stsenografi i  
izkustvovedi v redaktsiyata na spisanie Izkustvo”. Izkustvo No 10, 
1986, pp.7.

12 Participants were mostly members of the Studio of the Young 
Artist from the Union of Bulgarian Artists: Albena Mihaylova, 
Aleksi Nachev, Anzhela Minkova, Biser Damyanov, Valentin Ste-
fanov, Valeri Chakalov, Vasil Indzhev, Vasko Ivanov, Ventsislav 
Veselinov, Veselina Tomova, Vladimir Chukich, Georgi Ivanov, 
Dimitrina Doychinova, Dimitar Traychev, Emiliyan Stankev, Zahari 
Kamenov, Zdravka Aleksieva, Ivan Milushev, Ivo Petkov, Katerina 
Mushanova, Krasimira Dichevska, Kiril Prashkov, Luchezar Boy-
adjiev, Lubomir Yanev, Magdalena Boyadzhieva, Maria Duhteva, 
Maria Zafirkova, Mihail Tanev, Nadya Genova, Petar Alexandrov, 
Petar Lazarov, Rumen Rachev, Sasho Stoitsov, Svetla Georgieva, 
Svilen Hristozov, Yavor Tzanev.

13 “Razgovor po povod mladezhkata izlozhba ‘Avtorski otpechatak’”. 
Izkustvo No 9, 1987, pp.16.

14 Filip Zidarov, “Ambitsiyata i neiniyat otpechatak,” Puls No 13, 6 
April 1987, pp.1; 6.

15 Organiser is again Filip Zidarov, and participants include Vasil 
Popov, Galina and Rafi Shehiryan, Zlati Velev, Edmond Demirdzhi-
yan, Kiril Prashkov, Margarita Pueva, Nikolay Panayotov, Oleg 
Gochev, Stavri Kalinov, Tsvetanka Vekova, Yaldaz Mollov. 

16 Diana Popova, “S detinsko netarpenie pred praga na izkustvoto”. 
Puls No 22, 2 June 1987, pp.8.

17 Filip Zidarov, "'Gradat?' se bori za otselyavane." Izkustvo No 9,  
1988, pp.8.
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18 Художниците са Аксиния Милева, Веско Иванов, Венцислав 
Терзийски, Георги Ковачев, Димитър Угринов, Иван Милу-
шев, Люсиен Димитров, Огнян Механджиев, Пламен Бонев, 
Сашо Стоицов, Христо Шапкаров.

19 Борис Климентиев. 11.11.88 – Благоевград. Сп. Изкуство, 
1989, бр. 2, стр. 24.

20 Пак там.

21 Пак там.

22 Пак там.

23 Из проектоправилника на КМХ.

24 Участниците са Албена Михайлова, Андрей Даниел, Антоний 
Софев, Асен Ботев, Благой Атанасов, Божидар Бояджиев, 
Васко Иванов, Вихрони Попнеделев, Галина Докова, Георги 
Ковачев, Георги Тодоров, Греди Асса, Диана Попова, Дими-
трина Дойчинова, Димитър Грозданов, Димитър Бакалов, 
Димитър Матеев, Димитър Митовски, Добрин Пейчев, Елена 
Парушева, Жоро Ружев, Йордан Парушев, Климент Атанасов, 
Кольо Карамфилов, Любен Костов, Недко Солаков, Орлин 
Дворянов, Пламен Бонев, Сашо Стоицов, Слави Кокалов, Фи-
лип Зидаров, Христо Шапкаров, Цветан Манев.

25 N форми? Реконструкции и интерпретации. Каталог на Пър-
ва годишна изложба на Център за изкуства Сорос, София, 
1994. Автори на текста – Диана Попова, Борис Климентиев, 
Свилен Стефанов, Николай Бошев.

26 Участници: Агоп Гемджиян, Албена Михайлова и Димитър 
Грозданов с колектив (Вера Пенева, Галина Йотова, Георги 
Атанасов, Йорданка Силконова, Пламен Пенев, Светослав 
Илиев, Сълзина Балева, Татяна Антонова, Цветан Манев), 
Александър Дойчинов, Анастас Константинов, Асен Ботев, 
Атанас Нацев, Божидар Бояджиев, Васил Габеров, Васко 
Иванов, Венцислав Терзийски, Веселин Боришев и Иве-
лин Кисьов, Владимир Овчаров, Георги Алайков, Георги 
Ангелов, Георги Ковачев, Евгения Панчова, Едгард Ван-
чев, Емилия Ангелова, Иван Иванов, Иван Милушев, Йор-
дан Парушев, Любен Костов, Лъчезар Бояджиев, Магда 
Абазова, Марияна Демирева, Методи Душков, Недко  
Солаков, Павел Димитров, Пламен Бонев, Пламен Проданов, 
Сава Стоименов, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Силвия Ла-
зарова, Стефан Лютаков, Татяна Антонова, Христо Шапка-
ров, Янко Стоицов.

27 Участници в „Сътворението“: Климент Атанасов, Орлин Дворя-
нов, Венцислав Занков, Добрин Пейчев, Александър Райков,  
Георги Ружев, група „Кукувден“, Даниела Ненова и група 
„Пърформанс“, „Виолетов генерал“, група „Ръб“ и др. В съста-
ва на „1ааа“ са: Даниела Ненова, „Виолетов генерал“, Орлин 
Дворянов, група „ДЕ“, Добрин Пейчев, Венцислав Занков, Ди-
митър Грозданов и др.

28 Яра Бубнова. Концептуализмът – между деспотизма и либе-
рализма. Сп. Изкуство, 1995, бр. 21, стр. 26.

29 Пак там, стр. 27.

30 Пак там, стр. 28.

31 Части от тази програма е публикувана в статията на Димитър 
Грозданов, Група „Ръб“ на три години в сп. Изкуство, 1993, бр. 1,  
стр. 10.

32 Светла Москова, Ръбът, символите и знаците. Искра: Мла-
дежки седмичен вестник, бр. 14, 2 април 1990, стр. 1; 6.

33 Александър Секулов, Фрагменти от една изложба, Тракия, 
1990, бр. 3, стр. 96.

34 Участници – Даниела Ненова, Орлин Дворянов, Група „ДЕ“, 
Добрин Пейчев, Венцислав Занков, Димитър Грозданов и др.

18 The names of these artists are: Aksiniya Mileva, Vesko Ivanov, 
Ventzislav Terziyski, Georgi Kovachev, Dimitar Ugrinov, Lyusien 
Dimitrov, Ognyan Mehandzhiev, Plamen Bonev, Sasho Stoitsov, 
Hristo Shapkarov.

19 Boris Klimentiev, “11.11.88 – Blagoevgrad”. Izkustvo No 2, 1989, 
pp.24.

20 Klimentiev, pp.24.

21 Klimentiev, pp.24.

22 Klimentiev, pp.24.

23 From the draft statutes of the Club of the Young Artist.

24 With the participation of Albena Mihaylova, Andrey Daniel, Antoniy 
Sofev, Asen Botev, Blagoy Atanasov, Bozhidar Boyadzhiev, Vasko 
Ivanov, Vihroni Popnedelev, Galina Dokova, Georgi Kovachev, 
Georgi Todorov, Gredi Assa, Diana Popova, Dimitrina Doychinova, 
Dimitar Grozdanov, Dimitar Bakalov, Dimitar Mateev, Dimitar Mi-
tovski, Dobrin Peychev, Elena Parusheva, Zhoro Ruzhev, Yordan 
Parushev, Kliment Atanasov, Kolyo Karamfilov, Lyuben Kostov, 
Nedko Solakov, Orlin Dvoryanov, Plamen Bonev, Sasho Stoitsov, 
Slavi Kokalov, Filip Zidarov, Hristo Shapkarov, Tsvetan Manev.

25 Diana Popova, Boris Klimentiev, Svilen Stefanov, and Nikolay Bo-
shev. N formi. Rekonstruktsii i interpretatsii. Katalog na Parva go-
dishna izlozhba na Tsentar za izkustva “Soros”. (Sofia: Tsentar za 
izkustva Soros, 1994).

26 Participants included: Agop Gemdzhiyan, Albena Mihaylova and 
Dimitar Grozdanov with a collective (Vera Peneva, Galina Yotova, 
Georgi Atanasov, Yordanka Silkonova, Plamen Penev. Svetoslav 
Iliev, Salzina Baleva, Tatyana Antonova, Tsvetan Manev), Aleksan-
dar Doychinov, Anastas Konstantinov, Asen Botev, Atanas Natsev, 
Bozhidar Boyadzhiev, Vasil Gaberov, Vasko Ivanov, Ventsislav 
Terziyski, Veselin Borishev and Ivelin Kisyov, Vladimir Ovcharov, 
Georgi Alaykov, Georgi Angelov, Georgi Kovachev, Evgeniya Pan-
chova, Edgard Vanchev, Emiliya Angelova, Ivan Ivanov, Ivan Milu-
shev, Yordan Parushev, Lyuben Kostov, Luchezar Boyadjiev, Mag-
da Abazova, Mariyana Demireva, Metodi Dushkov, Nedko Solakov, 
Pavel Dimitrov, Plamen Bonev, Plamen Prodanov, Sava Stoimenov, 
Sasho Stoitsov, Svilen Blazhev, Silviya Lazarova, Stefan Lyutakov, 
Tatyana Antonova, Hristo Shapkarov, Yanko Stoitsov. 

27 Note of translation: Named after, respectively, a small town and a 
region in the Northeast part of Bulgaria.

28 The following artists and collectives participated in The Creation: 
Kliment Atanasov, Orlin Dvoryanov, Ventsislav Zankov, Dobrin 
Peychev, Aleksandar Raykov, Georgi Ruzhev, Cuckoo-Day, Daniela 
Nenova and Performance Group, Violet General [Violetov General], 
the Edge Group [Grupa “Rub”] and others. Participants in 1aaa 
included Daniela Nenova, Violet General [Violetov General], Orlin 
Dvoryanov, DE Group, Dobrin Peychev, Ventsislav Zankov, Dimitar 
Grozdanov and others.

29 Iara Boubnova, “Kontseptualizmat -- mezhdu despotizma i libera-
lizma”. Izkustvo No 21 (1995), pp.26.

30 Boubnova, pp.27.

31 Boubnova, pp.28.

32 Parts of this programme were published in: Dimitar Grozdanov, 
“Grupa Rab na tri godini.” Izukstvo No 1 (1993), pp.10.

33 Svetla Moskova, “Rabat, simvolite i znatsite”.  Iskra: Mladezhki 
sedmichen vestnik No 14, 4 February 1990, pp.1; 6. Note on the 
translation: The word masi, which has a double meaning as “ta-
bles” and “masses,” here refers in a literal way to some of Albena 
Mihaylova’s installations in the exhibition Table of Words [Masa 
na Dumi] and Table with No Words [Masa bez dumi] but makes full 
use of the double meaning of the word.
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35 Изложбата включва международно участие. Български-
те автори, откликнали на идеята са Магда Абазова, Минчо 
Армейков, Ангел Ахрянов, Веско Велев, Надя Генова, Краси-
мир Добрев, Александър Дойчинов, Димитрина Дойчинова, 
Румен Жеков, Венета Маринова, Албена Михайлова, Емил 
Миразчиев, Никола Николов, Владимир Овчаров, Димчо 
Павлов, Ангел Пачаманов, Моника Роменска, Борис Сари-
нов, Сашо Савов и др.

36 Руен Руенов. Тухлата – от Акад до Акрабов. Разговор с 
Руен Руенов, Борис Клементиев и Димитър Грозданов. Сп. 
Изкуство, 1993, бр. 4, стр. 18.

37 Обектът – защо? В. Култура, 5 ноември 1993, бр. 45, стр. 2.

38 Надя Генова не е фотографирана порад и отсъствие от стра-
ната. Фотограф на „Ръб в гръб“ е Никола Лаутлиев.

34 Aleksandar Sekulov, “Fragmenti ot edna izlozhba.” Trakiya No 3 
(1990), pp.96.

35 Note of translation: The Communist Youth League in Bulgaria.

36 Note of translation: Members of the pioneer movement, which 
comprised of children from elementary school age up until they 
could join the Komsomol (around the age of 14). Pioneers typi-
cally wore red neckties, while youth members of the Komsomol 
– blue.

37 Note of translation: Abbreviation of “Union of Democratic Forces” 
– the first coalition of opposition forces in the early years of the 
transition.

38 Note of translation: Abbreviation of the “Bulgarian Socialist  
Party”.

39 Paprticipants: Daniela Nenova, Orlin Dvoryanov, De group, Dobrin 
Peychev, Ventsislav Zankov, Dimitar Grozdanov, and others.

40 The exhibition included international participation. Bulgarian ar-
tists who responded to the idea include Magda Abazova, Mincho 
Armeykov, Angel Ahryanov, Vesko Velev, Nadya Genova, Krasimir 
Dobrev, Aleksandar Doychinov, Dimitrina Doychinova, Rumen Zhe-
kov, Veneta Marinova, Albena Mihaylova, Emil Mirazchiev, Nikola 
Nikolov, Vladimir Ovcharov, Dimcho Pavlov, Angel Pachamanov, 
Monika Romenska, Boris Sarinov, Sasho Savov, and others. 

41 Ruen Ruenov,  “Tuhlata – ot Akad do Akrabov. Razgovor s Ruen 
Ruenov, Boris Klimentiev i Dimitar Grozdanov.“ Izkustvo No 4  
(1993), pp.18

42 “Obektat–zashto?” Kultura No 45, 5 November 1993, pp.2.

43 Nadya Genova was not photographed due to being out  
of the country. Nikola Lautliev was the photographer for Edge 
from the Back.
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