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с бял флакон  „НОЛ 100% течен авторски сапун“, придружен от 
изящен метален инструмент за сапунени мехурчета. Виждаме и 
фотодокументация от активното използване на „продукта“, а текст 
обяснява, че въпреки множеството произведени сапунени мехури е 
останал твърде много материал…
Впрочем собственоръчно и домашно приготвен от Надежда Олег 
Ляхова – от сода и свинска мас. И когато прочетох текста към 
малките симпатични бели фигурки на прасенца, разположени 
в стенните ниши на галерията – че дялкайки ги, художничката 
„освобождавала“ прасетата от сапуна – направих препратка към 
глиганчето Гошко, разбира се. Но и към Микеланджело, който 
отстранявал излишния мрамор, за да освободи статуите си от него…

Давам си сметка, че написаното дотук създава представата за 
изложба с ясен прочит, смисъл и символика в идеален затворен 
кръг: имаме материал със съставка свинска мас, течен сапун, 
сапунени мехури, глиганчето Гошко, фигурки на прасенца, 
освободени от сапуна. Проследяваме низ от случайни и наглед 
изолирани едно от друго събития, които художничката извежда 
в затворен цикъл. Каквито впрочем често всеки от нас открива 
(или пък си създава), намирайки закономерни връзки между 
обстоятелства и мимоходно взети решения из собствения си 
житейски път – винаги ретроспективно, разбира се. В изложбата 
обаче този кръг е белязан само от лесните видими „маркери“, 
докато важното е сякаш между тях – като потенциал за нови цикли и 
смислови завихряния.
Представени са текстове, снимки и „веществени доказателства“ от 
пориви и подтици за дейност, които сякаш нямат логично и разумно 
обяснение. Вкарването им в хронология и последователност е 
по-скоро неуспешен опит да бъдат „опитомени“: „Към края на 
зимата направих серия дигитални отпечатъци“ – виждаме ги; 

„Приблизително по същото време започнах да дялкам прасетата“ 
– виждаме кофа, наполовина пълна със сапунени стружки; 
„И приблизително по същото време започнаха протестите в 
София“… Следва намерен обект – „Снимка от нечий протест, 
около 1940 г.“, с текст за демокрацията, правилата и официалното 
разрешение за протест… Наблизо е книгата на Силвия Чолева, 
озаглавена „Гошко“ – по повод историята с глиганчето (още не съм 
я чела)… И сякаш изневиделица се явява голям фотос от горската 
пътека към Демир Баба теке – с дървета и храсти, гъсто окичени 
с разноцветни парцалчета като израз на безброй индивидуални 
(по)желания за живот, здраве и добруване, които според поверието 
на това свещено място се сбъдват.
Именно пред този фотос си спомних за края на книгата „Опозорен“ 
на Кутси. Поради отложените за бъдещето надежди в линейното ни 
житейско време, обречени на финално не-сбъдване в цикличното. 
И с усещането, че след като убягва смисълът, остава… любовта. 
Конкретна – към глиганчето Гошко или към убиваните кучета, 
но и всеобхватна, неподвластна и неизмерима с времетраене. 
Мотивираща постоянния стремеж да съвместим линейния си 
житейски отрязък с големите природни и социални цикличности. 
И в крайна сметка сбъдваща желания и надежди – поне някои и 
поне донякъде…

P.S. В изложбата си Надежда Олег Ляхова поставя въпроса 
„Защо?“ – и там той получава максимално смислен отговор. А 
извън изложбата същият този въпрос напоследък се прехвърля от 
многомесечните граждански протести към студентите, окупирали 
университети и аудитории в страната: защо сега, а не еди-кога 
си; защо така, а не иначе; защо тук, а не другаде и т.н. В синхрон 
с контра-протестите и производните им явления бих казала, че 
„Защо?“ се явява контра-въпросът на „Кой?“…

Цитирам по памет края на романа „Опозорен“ на Джон Максуел 
Кутси. А за него ми напомни изложбата „1001 желания“ на Надежда 
Олег Ляхова, открита в галерия „Аросита“ в София.
Представеното в залата е отчасти ретроспекция, отчасти лична 
хронология от последните няколко години – и двете фрагментарни, 
наглед не особено значителни и значими. Но важното, което се 
извършва в тази изложба, според мен, е вплитането на линейното 
време в цикличното. Напомняйки –  като начало – за човешкото ни 
(цивилизовано) неудобство от естествения (природен) кръговрат.
В основата на изложбата е историята на глиганчето Гошко, 
потърсило убежище в двора на селската къща и гледано там с 
много любов през цялото лято. Художничката описва възхищението 
си от стегнатото му коремче, от нежната му трептяща муцунка, от 
дългите му извити мигли… Но лятото свършва, къщата се опразва. 
„И като не можахме да измислим какво да направим с Гошко, го 
изядохме.“
Шокиращо. Но само като конкретна история и от гледната точка 
на градския човек. А, от друга страна, това е циклично (ежегодно) 
събитие във всеки селски двор, в който се отглежда прасе. С 
храна, с внимание, с грижа, но и със знанието за неизбежния 
край – превръщането му в месо, зимнина, кожа, свинска мас… 
Все неща, които градските хора оттласкваме, ползвайки ги като 
стоки и продукти във всекидневието, докато сме заети с прогреса 
(собствен, а понякога и на обществото), желан и привиждан в 
линейно бъдеще време.
А на пресечната точка между времената художничката припомня 
своя работа от 1999 г. –  „Сапунени отражения“. Сапунени отливки 
от собственото й лице, подредени във ванички с вода на пода в 
няколко редици, бавно се разтваряха в течение на изложбата. За да 
„онагледят“ проблема с изчезващия автор и размитото авторство в 
текущата културна ситуация. В сегашната изложба виждаме кутията 

Диана Попова 
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„Той помагаше в убиването на излишните кучета, 
отдавайки цялата си любов на всяко едно от тях.“



We are also seeing photo documentation from the active use of the 
“product” while a text is explaining us that in spite of the many soap 
bubbles produced at the time, there was still a lot of material left over…       
In fact the soap was hand-made and home-made by the artist herself 
– from sodium and lard. Then I read the text accompanying the 
small figures of loveable white piglets, displayed in the wall niches 
of the gallery. The artist wrote that while carving them, she was in 
fact “liberating” the piglets from the soap – and here I was naturally 
reminded of Goshko, the young boar. But also of Michelangelo who 
was removing the redundant marble in order to liberate his sculptures 
from the material… 

I realize that so far this text describes a show with a clear reading, 
meaning and symbolism placed within an ideal closed circle – there is 
the material with lard as component, and there is the liquid soap, the 
soap bubbles, Goshko the boar, and the piglet figures liberated from the 
soap. We are following a sequence of random and seemingly isolated 
occurrences that the artist has articulated in a closed off circle. By the 
way, each of us tends to discover (or invent) such sequences finding 
logical links between circumstances and hastily taken decisions form 
our own lives – always retrospectively, of course. However, this circle is 
marked only by the easily seen “markers” in the show while the really 
important stuff remains in between as a potential for new cycles and 
semantic whirlpools. 
There are texts; photographs and “material evidences” on display too 
– impulses and motives for activity that do not seem to have neither 
logical nor rational explanation. Squeezing them within a chronology and 
a sequence is rather an unsuccessful attempt to “tame” them. 
“Towards the end of the winter I made a cycle of digital prints” – check; 
“About the same time I started carving the piglets” – we see a bucket 
half-full of soap shavings; “And about that time the street protests in 
Sofia started”…

Then there is a found object – “A photograph of somebody’s protest, 
from around 1940”, and the text speaks of democracy, of the rules and 
the official permissions to have a protest… Nearby is the book by Silvia 
Choleva titled “Goshko” – it’s there because of the story with the little 
boar (I still can’t manage to read it)… Out of nowhere there appears the 
large photograph of the path in the woods leading to Demir Baba Teke 
– with trees and bushes heavily loaded with multicolored rags that are 
an expression of the zillions of personal wishes for life, health and well 
being that, according to local lore, will come true at this sacred place.   
This is actually where I was reminded of the last passage of “Disgrace” 
by J. M. Coetzee. That’s because of the hopes that we postpone for 
the future within the linear time of our lives; hopes doomed to never 
be fulfilled in the cyclical time. And with the feeling that if the meaning 
escapes you then there is only love remaining – the love specifically for 
Goshko the boar, or for the culled dogs; but also the all encompassing 
love which is not subject to the passage of time. The love motivating 
the constant strive to combine our linear life-time with the huge natural 
and social cycles; and love which ultimately is making hopes and wishes 
come true – at least some of them, and at least to some extent….  
PS Nadezhda Oleg Lyahova is asking in her exhibition the question 
“why?” and it receives an overwhelmingly meaningful answer. On the 
outside of the show the same question is recently transferred from the 
civic street protests that have been going on for many months, onto 
the students who have occupied universities and auditoriums in the 
country – why now and not wherever; why this way and not another 
way; why here and not elsewhere, and so on. Being in tune with the 
counter-protest and its derivative occurrences I would say the question 
“why?” is a counter-point to the question “Who?” #кой? 

Translation Luchezar Boyadjiev

I am free-quoting the end of “Disgrace”, the novel by John Maxwell 
Coetzee. I was reminded of it because of the show “1001 Wishes” by 
Nadezhda Oleg Lyahova which has opened at Arosita Gallery in Sofia. 
The display in the space is partly a retrospective and partly a private 
chronology of the last few years. Both are fragmentary and seemingly 
not overly important or relevant. However, the important thing that 
happens in this show is, in my view, the interweaving of linear time with 
the cyclical rhythm. To begin with, it reminds us of our human (civilized) 
unease with the nature’s circles.     
The center of the show is the story about the young boar named Goshko 
who looked for shelter in the family’s country house. He was lovingly 
taken care of throughout the summer. The artist tells us about his tight 
tummy, his tender shivering snout and his long curving eyelashes… But 
the summer was over and the house was vacated. “When we could not 
decide what to do with Goshko, we ate him.”
Shocking. But only as a singular story seen from the viewpoint of a 
city person. On the other hand, this is the cyclic (annual) way of life in 
every house in the villages where pigs are raised. With the process of 
feeding, attention, care and with the knowledge of the unavoidable 
end – the transformation of the animal into meat, food for the winter, 
hide, and lard… All those things we city people reject while using them 
as consumer goods and products in our everyday life; and while we are 
busy with progress – our own, and sometimes societal, which we desire 
and project into the linearity of the future tense.  
At the crossing point of linear and circular time the artist is reminding 
us of a work of hers from 1999 titled “Soap Reflections”. The soap 
casts made from her face were arranged in water basins in several 
rows while slowly dissolving throughout the run of the show. They had to 
make visible the problem with the disappearing author and the diluted 
authorship in the cultural situation at the time. In the new show we 
see a box with a white can labeled “NOL 100% liquid authorized soap”. 
There is also the elegant metal gadget used to make soap bubbles. 

Diana Popova
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“He was helping in the killing the redundant dogs 
while giving all his love to each one of them.”



11.
1001 желания
Някъде из Добруджа, по пътя към един 
храм, гората е навързана с парцалчета. 
Говори се, че ако завържеш там парцалче 
намисленото ти желание се сбъдва.
Снимка НОЛ, около 2010 г.
© НОЛ
1001 wishes
Somewhere in Dobrudzha on the way to a 
temple pieces of cloth are tied to the forest 
trees. It is said that if you tie a piece of cloth 
in this forest, your wish will come true. 
Photograph © NOL, c. 2010



1.
„free piglets“
Years ago, thinking and asking myself 
questions about “author” and “authorship” 
in contemporary art, I made a soap from 
lard and caustic soda. I used this soap to 
make castings of human face (mine). Then 
I dipped the faces (of the author) in water. 
Despite the big amount soap bubbles 
produced, still some soap left. Now, with 
no link to art questions, I decided “to free” 
piglets from the soap.

1001 желания 
галерия Аросита, София, 2013
1001 wishes
Arosita Gallery, Sofia, 2013



2.
издания, съдържащи текстове, 
провокирани от сапунената изложба
publications, containing texts, provoked by 
the soap exhibition



Сапунени отражения 
АтА център за съвременно изкуство, 
София, 1999
Soapy Reflections
ATA center for contemporary art, Sofia, 1999



3.
100% размит авторски сапун
Какво правиш след това?
план А: забравяш думата защо.
план Б: упорито и целодневно повтаряш 
защо докато смисълът на думата изчезне.
план В: приемаш, че отговор няма и 
продължаваш търсенето.
100% liquid  author’s soap
What do you do next?
Plan A: forget the word ‘why’
Plan B: all day persistently repeat the word 
‘why’, till its meaning disappears 
Plan C: accept, that there is no answer and 
continue / go on searching



5.
Любовта ми към прасетата е провокирана 
от Гошко глиганчето. Гошко глиганчето 
дойде в селската къща на майка ми по-
миналата пролет. Живя там с нея цялото 
лято. Ходехме специално да го гледаме. 
той ни гледаше изпод гъсти дълги мигли 
с кръгло черно око, после се обръщаше 
по гръб да го чешем по коремчето. 
Коремчето му твърдо като камък, цялото 
му телце твърдо като камък, а муцунката 
му мекичка, трептяща. Дойде есента. 
Майка ми се прибра в града. Като не 
можахме да измислим какво да направим 
с Гошко, го изядохме.
My love for pigs is inspired by Goshko the 
wild boar piglet. Two years ago, springtime 
Goshko came to my mother’s village house. 
The whole summer it lived with her there. We 
specially went to the village to see Goshko. 
Goshko would look at us with its round black 
eye from beneath thick long lashes, then 
would turn on its back, so that we could 
scratch its tummy. Goshko’s tummy was 
rock hard, its whole body was hard as a rock, 
and its small muzzle was soft and quivering. 
Then autumn came. My mother returned to 
the town. Since we couldn’t figure out what 
to do with Goshko, we had it eaten. 

4.
За летенето е важно да улавяш въздушните 
течения. Сигурен признак за движение на 
въздуха нагоре е кръженето на птиците. 
Въздушното течение понася нагоре 
буболечките и насекомите, птиците отгоре 
ги ловят и ядат.
Всичко се върти около храната.
It is important for flying to catch the 
air currents. A sure sign of upward air 
movement are the circling birds. Airflow 
carries bugs and insects up, birds above 
hunt and eat them. 
everything revolves around food. 



6.
есента идва бързо, пролетта бавно.
Към края на зимата направих серия 
дигитални отпечатъци.
Autumn comes fast, spring - slowly. 
At the end of the winter I made a series 
of digital prints. 









7.
Приблизително по същото време започнах 
да дялкам прасетата.
Around that time I started carving piglets. 

8.
И приблизително по същото време започнаха 
протестите в София.
And about the same time the protests began in Sofia. 



9.
разказвах историята за Гошко глиганчето 
на приятели. Силвия Чолева нарече 
новата си книга „Гошко“
I told the story about Goshko the piglet to my 
friends. Silvia Choleva named her new book 
“Goshko”. 



10.
Демократично правило е протестите да се 
провеждат само след официално получено 
разрешение.
Бих протестирала срещу това правило, 
но не знам от кого да поискам разрешение.
According to a democratic rule protests 
may take place only after they are officially 
permited. I would like to protest against 
this rule, but I don’t know whom to ask for 
permission.

Нечий протест в София
Намерена снимка. © ?
Someone’s protest in Sofia
A found photograph





Надежда Олег Ляхова е родена през 1960 в София. Живее и 
работи в София. Художничката е известна със способността да 
„улавя“ и пресъздава най-деликатните и често невидими състояния 
на предметите, хората и човешките взаимоотношения. Умението 
да забележи онова, което другите не виждат, да „извади“ нюансите 
и от най-делничната ситуация или от най-обикновената случка, я 
превръщат в един от най-чувствителните съвременни автори. Сред 
по-важните й самостоятелни изложби са: „рамки“, Софийска градска 
художествена галерия, 2013; „еко истории“, Склада, София, 2011; 
„Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна“, Софийска 
градска художествена галерия, 2009; „Умерен оптимизъм“, ул. 6- ти 
септември № 9, София, 2008; Надежда Олег Ляхова, Център за 
съвременно изкуство, Панчево, Сърбия, 2008; „Софийски лъвове“, 
Artists’ Association fabs, Варшава, Полша, 2006 и Гьоте-институт, 
София, 2005; „vanitas“, Музей на изкуството, Йокохама, япония, 
2004. През 2009 печели наградата Гауденц Б. руф.

Nadezhda Oleg Lyahova was born in 1960 in Sofia. She lives and works 
in Sofia. In 1984 she graduated from the National Academy of Arts. 
The artist is well-known for her ability of “catching”, and reproducing 
the most delicate, often invisible states, of objects, people, and human 
relationships. Her talent to perceive what the others cannot see, to “draw 
out” nuances from a daily situation, or from the most ordinary event, 
proves her as one of the most sensitive contemporary artists. 
Among her most important solo exhibitions are: “frames“, Sofia City 
Art Gallery, 2013; “eco stories”, Склада, Sofia, 2011; Globally and on a 
Long-term Basis the Situation Is Positive, Sofia City Art Gallery, 2009, 
Moderate Optimism, 6 September Street, No.9, Sofia, 2008; Nadezhda 
Oleg Lyahova, Centre for Contemporary Art, Pancevo, Serbia, 2008; The 
Lions of Sofia, Artists’ Association fabs, Warsaw, Poland, 2006 and the 
Goethe Institute, Sofia, 2005; vanitas, Yokohama Museum of Art, Japan, 
2004. She is the winner of the Gaudenz B. Ruf Award for 2009.



нещо като фабрика за производство на сапунени мехури. Повече 
ме занимаваше какво се случва с „изкуството“ днес, след „края на 
изкуството“. Сега използвам останалия материал и се опитвам да 
не си задавам въпроси. 

– От една страна, правенето на прасета от сапун държи ръцете ти 
заети, а ума празен. От друга, скулптирането е класическо изкуство 
от най-чиста проба. Смяташ ли, че такъв тип ръкотворчество няма 
място в съвремието освен като вид терапия? Или с други думи – 
разбра ли какво се случва с „изкуството“ след „края на изкуството“?
– Не, не разбрах, дори вече нямам и желание да разбирам. 
Но усещам, че след концептуализма, макар и подтисната, 
чувствителността към материала в ръцете си остава. Остава 
си след „края на изкуството“ човешкото желание за цялост, за 
преодоляване на недостатъчността. Остава си копнежът по кратките 
мигове пълнота, достигани понякога. И вероятно чрез тези остатъци, 
все едно точно как забъркани, се проявява изкуството.

– Какво друго се влива в процеса на това „омесване“ на материала 
освен чисто човешка енергия? Могат ли в изваяните образи да 
се разчетат конкретни събития, случили се по това време? Имам 
предвид и показаната снимка от комунистическа манифестация, 
която препраща към едни други събирания на групи хора, случващи 
се напоследък? Въобще този сблъсък на мечти и реалност се 
разчита в цялата изложба – от сапунени балони и летене, през 
ритуали за сбъдване на желания, до социално приземяване. 
Превръща ли се миловидното прасенце в чудовище? 
– Дялкането за мен е повтарящ се жест, нервен тик, а прасенцата 
са продукт на тази моя необходимост. Не се увличам в „изграждане 
на характер“, „интерпретиране на форма“ и др. Просто си 

дялкам. Ако се знае обективно случващото се, отключило тази 
моя необходимост, може би е възможно да се привиди нещо 
чудовищно. Извън това си остават малки белички прасенца или 
поне аз не мога да ги определям. Изглеждат ми хубавки, гладички, 
приятни на пипане. Понякога харесвам някое повече от останалите, 
но в различните дни любимците ми се менят.

– тогава да приемем, че това е една оптимистична изложба?
– Да, може да се приеме като оптимистична. Прасенцата, макар 
и от сапун, не са сапунени мехури. трансформацията, дори и като 
продукт на „нервен тик“, е повече от спукания мехур. „Животът не 
е такъв какъвто си го представяме и изобщо не е справедлив“, но 
вярвам, че нашите желания поне малко зависят от нас, и че трябва 
„да се борим за тях“. А  вярата ми в тези клишета си е оптимизъм.

– Защо прасета?
– От една страна заради любовта ми към прасетата, от друга – 
заради материала. Сапунът, забъркан от свинска мас, носи прасето 
в себе си.

– Откъде дойде любовта ти към прасето? Заради някое конкретно 
прасе или защото всеки от нас носи по едно прасе в себе си?
– Любовта ми към прасетата е провокирана от Гошко глиганчето. 
Гошко глиганчето дойде в селската къща на майка ми по-миналата 
пролет. Живя там с нея цялото лято. Ходехме специално да го 
гледаме. той ни гледаше изпод гъсти дълги мигли с кръгло черно 
око, после се обръщаше по гръб да го чешем по коремчето. 
Коремчето му твърдо като камък, цялото му телце твърдо като 
камък, а муцунката му мекичка, трептяща. Дойде есента. Майка 
ми се прибра в града. Като не можахме да измислим какво да 
направим с Гошко, го изядохме.

– Всъщност ти извайваш прасета от остатъците от инсталацията 
„Сапунени отражения“ от 1999 година. В нея от собственоръчно 
направен по класическа технология сапун ти беше отляла маски 
на собственото си лице. те плуваха във вода, която постепенно се 
превръщаше в противна слузеста субстанция от отмитите пластове 
материал. Но така или иначе водата не успя да унищожи напълно 
лицата. Сега ти като че ли искаш да довършиш този процес на 
собственото си унищожаване, но възраждайки Гошко. Вярваш ли в 
прераждането?
– Не, не вярвам в прераждането. По-важно според мен беше, че 
трансформирам не собственото си лице, а лицето на „автора“. 
Страховитото и вонящо разлагане създаваше материал за красиви 
сапунени мехури. Цялата изложба, според мен, представляваше 
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more concerned with what was happening to “art” today, after the 
“end of art”. Now I am using the left over material and I am trying not 
to ask myself any questions.     

– Carving piglets out of soap is keeping your hands occupied and your 
mind empty but at the same time, sculpture is the classical form of art 
par excellence. Do you think that such a hand-made creativity has no 
place in art today except as a kind of therapy? Or in other words – did 
you figure out what happens to “art” after the “end of art”?
– No, I did not and I do not even want to understand anymore. But I 
have the feeling that after conceptualism, even though suppressed, 
the sensitivity for the material in your hands is still around. What 
remains after the “end of art” is the human desire for wholeness, for 
overcoming inadequacies; there remains the craving for the short 
instances of fullness that one is able to reach sometimes. It is quite 
possible that it is through these remnants that art is reappearing, no 
matter how you mix them up.   

– What else is invested in the “mixing” of material apart from the 
purely human energy? Is it possible to read some concrete events in 
the sculpted images that have happened at the same time? I have 
also in mind the photograph of a communist-time manifestation that 
you are showing, which is referring to that other kind of people-gather-
ing-together on the streets that we are seeing nowadays. In general, 
the clash of dreams with reality is something one can read through-
out the show – from the soap bubbles and flying, to the rituals for 
fulfillment of wishes, and on to the social grounding. Is the cute piglet 
turning into a monster?  
– Carving is for me a repeatable gesture like a nervous tic, while the 
piglets are a product of my need. I do not go for the “construction 

of character” or the “interpretation of form” or any of those. I am just 
carving. If one is to know the objective event that has unlocked my 
need, then it might be possible to see there something monstrous. 
The small white piglets stay out of this or at least I am not able to 
define them. They look cute, smooth and soft to the touch to me. 
Sometimes I like one more than the others but on different days my 
favorites are changing.  

– Let’s then take it for granted that this is an optimistic show? 
– Yes, it could be seen as optimistic. The piglets, though made of soap 
are not soap bubbles. even though a product of a “nervous tic” the 
transformation is still more than the busted bubble. “Life is not what 
we imagine it to be and it’s not fair at all” but I do believe that our 
wishes depend on us even if a little, and also that we must “fight for 
them”. So, my faith in such clichés is bona fide optimism.  

Translation Luchezar Boyadjiev

– Why piglets?
– for one, because I love pigs; and two – because of the material. The 
soap made out of lard has the pig ingrained.  

– How come your love for pigs – because of some concrete pig or 
because each one of us has a pig inside? 
– My love for pigs came from Goshko, the young boar. He came to my 
mother’s country house the summer before last. He lived there with 
her the whole summer. We went there especially to see him. He was 
looking at us under his long thick eyelashes with a round black eye 
and then he would turn over on his back so that we could scratch his 
tummy. His tummy was hard as a rock, and his whole body was hard 
as a rock but his snout was soft and trembling. The fall came and my 
mother went back to the city. When we could not decide what to do 
with Goshko, we ate him.    

– In fact you are carving those piglets from the left over materials form 
the installation “Soap Reflections” from 1999. for that work you had 
at first produced hand-made soap using traditional process, and then 
you cast masks from your own face from the soap. The masks were 
then let to flow in water which was slowly turning into a repulsive slimy 
substance because of the washed out material. One way or another, 
the water was not able to destroy those faces entirely. Now it looks like 
you want to finish this process of self-annihilation while resurrecting 
Goshko at the same time. Do you believe in reincarnation?   
– No, I do not believe in reincarnation. for me the more important 
aspect was that I am not actually transforming my own face but the 
face of the “author”. The monstrous and stinking decay was producing 
material for the beautiful soap bubbles. The whole show was, I think, 
something like a factory for the production of soap bubbles. I was 
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