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The Bath House

Something which never rests will not endure, said Ovid. The bath 
house has endured since the sixteenth century. Its water long 
ago drained, like a bone licked cleaned of flesh, all that is left are 
markings. Outrageously beautiful forms. 

I like to think of its stone as resting after the seismic hassle of 
being quarried, shaped, lifted and erected. But I’m not sure it is. 
I’m not sure that what we perceive as resting isn’t in fact rapture.

Consider Michelangelo, who knew about stone, who saw an an-
gel buried in marble and carved to set it free, who heard ecstasy 
within stillness. You might think stone is silent. But stand in the 
bath house’s rotunda and you may hear its long conversation 
with the sky. It’s O O O O O cry as another planet wheel’s past. 

Albert Magnus, philosopher and scientist, refuted the idea that 
stone could possess a soul. (How would he have accounted for 
that lone cloud on a blue skied day, that hovered above a moun-
tain in the shape of a perfectly formed thought bubble, unless the 
mountain was dreaming?)

Heart of stone. Turned to stone. Condemned as a cold and lifeless 
matter yet stone is anything but inert. But its time is not ours. 
We vanish before it. So, we imprint ourselves upon it, our dreams, 
our language, our culture, so that we may be remembered. Every-
thing that we are is written in stone. 

Something which rests will endure.

But out there, across the sweep of time, 
stone will prove as restless as 
water.

- Beth Steel 













Пара се надига от горещите камъни, образувайки кълбета 
дим в сводестото куполообразно пространство над главите 
ни. Струи светлина ловко се прокрадват през прозорците и 
рязко преминават през влажния въздух. Потни тела. Звукът на 
вода, стичаща се от кожата по камъка, а плясъкът на сапунени 
подгизнали кърпи кънти като ехо в лабиринта от стаи. От стая в 
стая. В тихите ъгълчета хора седят в тихо съзерцание. Облегнали 
се на стената, някога студеният камък сега се затопля под 
кожата, извиквайки усещането за разтваряне в пространството, 
за срастване с архитектурата. Сградата и къпещите се си 
обменят информация, разтърсващо далечни и непознати 
спомени. В пространството прониква ароматът на див пелин, 
натъпкан в сандалите на римски войници, докато маршируват 
по чакълестия мръсен път навън. Наред с това звукът на камъни 
и прах, хрускащ под краката им. История за дебати и разговори 
изпълва пространството. В същото време, ръката с напипване 
изследва творението на зидаря. В концентрични кръгове 
камъни съхраняват информацията за тези срещи и ритуали.
Художниците не правят опит да постигнат консенсус за това 
как да овладеят пространството, а вместо това подхождат с 
богат набор от методи. Поставят под въпрос възможността 
сградата сама по себе си да играе ролята на ко-създател 
на своята собствена митология и как това би могло да се 
случи. Чрез повторението на интимни моменти и ритуали се 
определя определен сценарий: къпещите се играят ролята на 
къпещи се, банята в замяна играе своята роля да бъде баня.

В самата изложба има отчетлива липса на език. Това е 
съзнателно решение, което идва отчасти като критика на това, 
което художниците смятат за проблематичната природа и 
свойските неадекватности на езика и семантиката. Те целят 
отстраняването всеки вид нарицателност и определимост, с 
което значението се отваря за личното субективно изживяване 
на зрителя. С това се цели създаването на усещане за вселена, 
в която още при влизането изглежда с отворен край. Вселена 
като жива метафора, която по своята същност като система се 
противопоставя на опитите да бъде сравнена с нещо познато. 
Така изложбата създава и дефинира ново понятие за един начин 















Somewhere around noon, and the temperature is still low.
Cold winds fall down the mountain side and quietly
Blanket the city.
Walking through the streets, our breath meets the still air,
Punctuating it with clouds of vapour.

Vaping in these conditions (?) miniature cumulonimbus congregate
And walking through them is like a nicotine laced cherry cola spider’s 
web.
Hanging heavy in the air.

On the embankment, and the sun collides
With a thin veil of fog hovering over the river.
Beneath it lies an ecosystem unlike that of the city
(It being built of stone and concrete).
The water carves out amazon-like islands, in verdant green.
With it flows detritus
Tangible histories told in ebb and flow
Encoded in eddies
Like ouroboros
In benzene rings
In hexagons

(The river shouts out,
As it passes through.)

In hexagons,
The sum value of unity, duality and trinity
The balance of cosmic forces, masculine and feminine
A slab of marble in a ritual space
A dialogue in flux

Small stones crumble underfoot
Chalky and acoustic
As we climb the hill to survey the cityscape

- Liam Hughes 
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