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De tentoonstelling Ze heeft vele namen 
van de Spaanse kunstenaar Dora García 
biedt een overzicht van enkele van de 
belangrijkste performances, tekeningen, 
installaties, gedrukte media en films die 
zij gedurende haar drie decennia duren-
de carrière heeft gerealiseerd. 

De praktijk van Dora García houdt 
verband met gemeenschappelijkheid 
en individualiteit in de hedendaagse 
samenleving. García verkent het poli-
tieke potentieel van marginale posities 
en huldigt excentrieke personages 
en antihelden. Die personages staan 
 geregeld centraal in haar filmprojecten, 
zoals The Joycean Society (2013), Segunda 
Vez (2018) en Amor Rojo (2023). Een 
essentieel aspect in García’s werk is de 
 verwevenheid met politieke bewegingen 
zoals het feminisme, en de manieren 
waarop die de openbare ruimte inne-
men. De notie van ‘collectiviteit’ speelt 
een grote rol in haar werk, en heeft 
betrekking op het politieke potentieel 
van liefde, vriendschap, kameraadschap, 
manieren van werken en manieren om 
sociale omgevingen te transformeren.

Deze tentoonstelling is de eerste die 
zich richt op een centraal element in 
het werk van García, namelijk haar 
op performance gebaseerde praktijk. 
Die bevindt zich op het snijvlak van 
beeldende kunst en podiumkunst. 

Tekeninstallaties, voorwerpen en ruim-
tes worden geactiveerd met performan-
ces waarvan sommige een uitgeschreven 
script volgen. Ze heeft vele namen be-
schouwt de relaties tussen het publiek, 
het kunstwerk en de ruimte en gebruikt 
daarvoor het gebaar van tekenen, schrij-
ven en de handeling van het spreken.

García’s werk verwijst naar teksten van 
onder meer de Franse psychoanalyticus 
Jacques Lacan, de Ierse romanschrijver 
James Joyce, de Argentijnse psycho-
analyticus Oscar Masotta, de schrijver- 
activist Gloria Anzaldúa en de Russische 
revolutionair-schrijver Alexandra 
Kollontai. De titel van de tentoonstel-
ling citeert een gedicht uit Anzaldúa’s 
boek Borderlands / La Frontera (1987) 
waarin ze de manier waarop wij iden-
titeit begrijpen in vraag stelt door het 
voor te stellen als een omstreden soci-
aal, psychologisch, politiek en cultureel 
concept. Anzaldúa’s ideeën sluiten 
nauw aan bij de kritische praktijk van 
García, die in haar werk verwijst naar 
het samenkomen van culturen, de klas-
senstrijd en verschillende interpretaties 
van ‘grenzen’ in verhouding tot fysieke 
en mentale ruimten.

García’s nieuwe speelfilm Amor Rojo 
(2023) gaat in het kader van deze 
tentoonstelling in première. Het 
werk maakt deel uit van een groot 

Inleiding  
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onderzoeksproject gebaseerd op de his-
torische figuur van Alexandra Kollontai, 
Sovjet revolutionair en radicaal femi-
nist. De experimentele film belicht 
de Europese en Latijns-Amerikaanse 
geschiedenis van meer dan honderd 
jaar feminisme en onderzoekt hoe 
transnationale vormen van feminisme 
samenhangen met de ecologische en 
postkoloniale strijd. De meest recente 
golf van feminisme in Latijns-Amerika 
onderschrijft Kollontai’s stelling die 
zegt dat feminisme verder moet gaan 
dan de strijd voor gelijke rechten, en dat 
een volledige mentaliteitsverandering, 
een gehele omverwerping van de maat-
schappij, noodzakelijk is.

dora garcía woont en werkt in Oslo. 
Ze studeerde in de vroege jaren 1990 
beeldende kunst aan de Universiteit 
van Salamanca in Barcelona en de 
Rijksakademie in Amsterdam. Daarna 
verhuisde ze naar België, waar ze 
vijftien jaar lang haar persoonlijke 
beeldtaal ontwikkelde en experimen-
teerde met film, gedrukte media, per-
formance,  theater en webgebaseerde 
werken. García’s praktijk bevindt zich 
op het snijpunt van beeldende kunst, 
podium kunsten, theater en  literatuur. 
Ze vertegenwoordigde Spanje op 
de Biënnale van Venetië in 2011. Ze 
nam deel aan de 56e Internationale 
Kunsttentoonstelling van Venetië in 

2015, Documenta 13 in 2012 en  andere 
internationale evenementen zoals 
Skulptur Projekte Münster in 2007, de 
Sydney Biënnale 2008 en de Biënnale 
van São Paulo 2010.

Performances tijdens de tentoonstel-
ling van woensdag tot en met zondag
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Dit deel van de brochure bestaat uit een 
glossariumvansleutelideeënen-figuren
met betrekking tot de artistieke praktijk van 
Dora García en haar kunstwerken. Op de 
 titelbordjes bij werken in de tentoonstelling 
vind je naast een korte beschrijving ook 
een verwijzing naar de concepten in deze 
 brochure.

Sleutelideeën
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Alexandra Kollontai A

Alexandra Kollontai (1872–1952) 
was een Russisch politieker, schrijver, 
feminist, activist en diplomaat. Als 
enige vrouw binnen de eerste bolsje-
wistische regering en volkscommissaris 
voor sociale welvaart was Kollontai 
verantwoordelijk voor de oprichting 
van gratis kinderopvangcentra en 
kraamklinieken, en kwam ze op voor 
op dat moment verregaande rechten 
voor vrouwen: zoals echtscheiding en 
abortus. Na deze ambtstermijn was 
ze een van de belangrijke figuren bin-
nen de Arbeidersoppositie, een groep 
binnen de communistische partij die de 
bureaucratisering van Sovjet-Rusland 
bekritiseerde. Later werd ze, als Sovjet 
vertegenwoordiger in Oslo en Mexico, 
de eerste vrouwelijke ambassadeur 
ter wereld. 

In haar boeken en essays staan 
kameraadschappelijke liefde en solida-
riteit centraal om tot emancipatie van 
vrouwen te komen. Volgens Kollontai 
is de bevrijding van vrouwen onmo-
gelijk zolang er wordt vastgehouden 
aan het klassieke, burgerlijke gezin, het 
kapitalisme en het daarop gestoelde 
patriarchaat. Voor een echte revolutie 
is ook een seksuele revolutie nodig. 
Dora García voert een lang en uitge-
breid onderzoek naar Kollontai. Ze richt 
zich daarbij op liefde als revolutionaire 
kracht, op hoe een aantal van de concep-
ten die ze ontwikkelde teruggevonden 

kunnen worden in hedendaagse vormen 
van transfeminisme, en op de mogelijk-
heden om Kollontai’s concept van ka-
meraadschappelijke liefde in te zetten in 
een postkoloniaal en queer kader. Door 
Kollontai vandaag te lezen beseffen we 
volgens García dat haar strijd honderd 
jaar later verre van gestreden is.

Wie doet het werk van Kollontai van-
daag? Het is zeker een collectief. Er is een 
collectiviteit van mensen die demonstre-
ren en eraan werken om deze dingen te 
laten gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan 
de vrouwenbewegingen in Polen, Mexico 
en Argentinië die zich inzetten voor het 
decriminaliseren van abortus.
dora garcía

Werken in de tentoonstelling:
Amor Rojo, 2022 

Film
Letters of Disappointment (No. 2), 2022–2023 

7 boeken, elk met twee handgeschreven brieven: 
één ingevoegd, één weergegeven

Révolution, 2022 
Performance, stoel, opvouwbare poster 

Filmprogramma in De Cinema: 
Love with Obstacles, 2020

Bekijk ook dit sleutelidee:
Publieke ruimte – Publicatie (p. 20)
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ALP A

ALP is één van de meer dan veertig 
namen die James Joyce gebruikt voor 
het personage Anna Livia Plurabelle 
in zijn boek Finnegans Wake. De laatste 
roman van Joyce heeft een zeer com-
plexe structuur, maakt gebruik van 
een nieuwe taal en wisselt af tussen 
verschillende genres. Om die redenen 
wordt Finnegans Wake door sommigen 
beschouwd als het eerste postmoderne 
boek en een meesterwerk, door anderen 
als simpelweg onleesbaar. Waarschijnlijk 
speelt Finnegans Wake zich af in Dublin 
en gaat het over een nacht in het leven 
van Humphrey Chimpden Earwicker, 
zijn vrouw Anna Livia Plurabelle en hun 
kinderen. Maar het is ook een mythisch 
verhaal over leven en dood, de oneindi-
ge cyclus van schepping en ondergang. 

De figuren in het boek zijn op 
geen enkele manier te vergelijken met 
romanpersonages, maar staan voor 
principes. ALP vertegenwoordigd het 
vrouwelijke: ze staat voor de oermoe-
der, alle godinnen en alle vrouwen. 
Maar ze is ook de rivier Liffey die door 
Dublin stroomt. Pas op het einde van 
Finnegans Wake ontdekt de lezer dat het 
hele boek een brief is die door Anna 
Livia Plurabelle (die zelf analfabeet is) 
wordt gedicteerd aan haar zoon Shem. 
Het laatste woord van het boek sluit 
aan op het eerste en het vormt zo een 
eindeloze cirkel. Een mogelijke lezing 
van Joyce’s boek is de eeuwige dood en 

wederopstanding van Anna Livia, de 
rivier die uitmondt in de zee, een wolk 
wordt en dan een nieuwe stroom. Dora 
García voelt zich aangetrokken tot ALP 
door de circulaire tijd van de roman, 
het mythische, het oer-vrouwelijke van 
de schepping, en het parallel bestaan 
van verschillende namen en identi-
teiten, en – heel belangrijk –  omdat 
het boek noties rond vertelling en taal 
compleet opblaast.

Ja, tiid. Daar is’t waar. Eerst. Gaan 
we door gras achter het fluistgewas 
naar. Stillens! Een meeuw. Meeuwen. 
Kreten van ver. Ik kom, vaar! Stop 
nuw. Ons dan. Befinn, en eind! Neem. 
Mazachtkus, memmerimmermij! 
Tot  huizijndjijhier. Lps. De sleutels voor. 
Gegeven! Al weg al een al loren al laatst 
al liefd al langs de…
james joyce, Finnegans Wake

Werken in de tentoonstelling:
ALP (Anna Livia Plurabelle), 2020 

Potlood op papier
ALP (Anna Livia Plurabelle)
Mad Marginal Charts Series, 2014 

Potlood op behangpapier

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Circulariteit van de tijd (p. 7)
James Joyce (p. 17)
Metafictie (p. 18)
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Circulariteit van de tijd C

De mensheid heeft het verstrijken van 
de tijd altijd al gemarkeerd, hetzij door 
de natuurlijke ritmes van de aarde te 
observeren, hetzij door naar een klok 
te kijken. Onze taal, onze cultuur, onze 
kennis van het universum weerspiege-
len stuk voor stuk de manier waarop we 
tijd waarnemen. Onze opvattingen over 
tijd zijn gebaseerd op ons begrip van de 
fysieke ruimte en de geschiedenis. Bij 
dit alles geloven we dat tijd lineair is en 
als het ware in één richting beweegt: 
verleden, heden, vandaag, morgen, nu, 
toen... Met de circulaire theorie van 
tijd wordt het begin het einde en vice 
versa. De tijd is nooit gedaan; hij is nooit 
begonnen. Circulaire tijd is repetitief, 
vertrouwd, continu. Dit is geen vreemd 
concept. Veel oude beschavingen, zoals 
de oude Grieken of de Maya’s, zagen 
tijd als circulair. Circulaire tijd komt 
ook voor in tal van filosofische concep-
ten, van Plato tot de geschriften van 
Jacques Derrida.

Tijd en temporaliteit zijn niet het-
zelfde. Temporaliteit is subjectief, tijd 
is objectief. Temporaliteit kan worden 
beoordeeld aan de hand van het effect 
van de tijd op de dingen, wat wordt 
weerspiegeld in het proces van verval. 
Tijd en temporaliteit zijn een belangrijk 
element in het werk van Dora García. 
Ze verschijnen in de performances, 
in het ritme, de beweging, en de her-
haling van een evenement – en in de 

anticipatie erop – en in de relaties 
tussen lichamen. Tijd manifesteert zich 
in de op de vloer getekende cirkel die 
grenzen – een podium, een territorium – 
markeert. Ten slotte ontwaren we het 
element tijd in de diagrammen die wor-
den getekend om relaties en afhanke-
lijkheden te beschrijven, en in de tijdlijn 
die werd getrokken voor performances 
zoals The Bug.

Werken in de tentoonstelling:
The Bug Timeline (No. 2) 

Installatie met 4 krijtborden
Coyolxauhqui, 2020 

Grafiet en potlood op papier, gefixeerd op canvas
ALP (Anna Livia Plurabelle), 2020  

Potlood op papier
ALP (Anna Livia Plurabelle)
Mad Marginal Charts Series, 2014 

Potlood op behangpapier

Bekijk ook deze sleutelideeën:
ALP (p. 6)
Duur-performance (p. 10)
Grenzen (p. 12)
Herhaling (p. 14)
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Collectief auteurschap C

Experimenten rond auteurschap zijn 
niet nieuw. Kunstenaars hebben geëx-
perimenteerd met verschillende soor-
ten auteurschap en daarom hebben ze 
zich in sommige hedendaagse werken 
eerder bestaande beelden toegeëigend, 
andere werken dan weer gecreëerd 
onder pseudoniemen of als collectie-
ve werken. Het proces van het maken 
van dergelijke werken is vaak net zo 
belangrijk als het resultaat. Het begrip 
auteurschap zelf verwijst zowel naar de 
maker van het werk als naar het artistie-
ke concept. Ook de context waarin het 
kunstwerk, de performance of het idee 
gepresenteerd wordt, kan er toe doen. 
In de jaren 1960, op de golf van het 
anti-establishment-sentiment, ontstond 
in de performancekunst een nieuwe 
democratische en directe betrokkenheid 
bij het publiek. Vanaf de jaren 1960 tot 
vandaag stond, om de ontwikkeling van 
uitvoeringspraktijken te begrijpen, de 
vraag naar de rol van de kunstenaar en 
het publiek centraal.

Veel van Dora García’s performances 
worden gecreëerd als een collectief werk, 
als het resultaat van repetities, work-
shops of andere complexe creatieve pro-
cessen. Voor haar staan de performers 
centraal in het proces van de creatie van 
een performance: hun persoonlijkheid 
en présence, maar ook hun ervaring en 
de manier waarop ze het materiaal inter-
preteren, hebben allemaal een impact. 

García ‘selecteert’ artiesten niet via cas-
tings en werkt zelden met professionele 
acteurs. Vaak zijn specifieke artiesten 
gebonden aan specifieke  werken. Voor 
sommige uitvoeringen is de aanwezig-
heid van publiek niet vereist; in andere 
gevallen staan de toeschouwers cen-
traal in de actie, vaak zonder dat ze zich 
daarvan bewust zijn. Andere werken van 
García, zoals films en installaties, kun-
nen volgens een soortgelijk principe tot 
stand komen, soms als resultaat van een 
collectief onderzoeksproces. Daarbij is 
het nodig om een vertrouwensrelatie op 
te bouwen met een specifieke gemeen-
schap. Met deze manier van werken 
leunt de kunstenares dichter aan bij 
disciplines als documentair theater en 
documentaire film.

Werken in de tentoonstelling:
Segunda Vez / Second Time Around, 2018 

Film
Amor Rojo, 2022 

Film

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Duur-performance (p. 10) 
Repetitie (p. 21)
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De pest D
 

De Pest, gepubliceerd in 1947, is een 
belangrijk boek van de in Algerije gebo-
ren Franse schrijver Albert Camus. Het 
vertelt het verhaal van een epidemie die 
uitbreekt in de Algerijnse stad Oran. De 
cholera-uitbraak die in 1849 een groot 
deel van de bevolking van Oran dood-
de, diende als model. Later in de roman 
kunnen we de verteller identificeren als 
dr. Bernard Rieux. Door zijn ogen zien we 
de duizenden slachtoffers van de pest, en 
hoe de doden de levenden in aantal over-
treffen. Tegelijk wordt het vermoeden dat 
de pest voor iets anders staat duidelijk:

 Luisterend naar de vreugdekreten, die uit 
de stad opstegen, bedacht Rieux dat deze 
blijdschap nog steeds bedreigd werd. Want 
hij wist, wat die menigte onbekend was en 
wat men kan leren uit boeken, dat de bacil 
van de pest nooit sterft of geheel verdwijnt, 
dat zij tientallen jaren kan blijven sluime-
ren in de meubels en het linnengoed, dat zij 
geduldig wacht in de kamers, de kelders, 
de koffers, de zakdoeken en paperassen en 
dat wellicht de dag zou komen waarop, tot 
onheil en lering der mensen, de pest haar 
ratten weer zou wekken en uitzenden om te 
sterven in een gelukkige stad.

Het wordt met name duidelijk dat de 
pest een metafoor is voor het fascisme, en 
dat Camus ons in 1947 waarschuwt dat de 
overwinning op het fascisme in WOII niet 
permanent is, maar dat er keer op keer voor 

moet worden gestreden. Toch is het zeer 
verrassend dat in deze roman, met de stad 
Oran als protagonist, het woord Arabier 
slechts twee keer wordt genoemd, en dat er 
geen Algerijnse personages in voorkomen 
–  alleen Franse. Dat is te wijten aan het feit 
dat het Franse antifascisme heel makkelijk 
naast een uitgesproken kolonialisme kon 
bestaan: de mission civilisatrice of ‘bescha-
vende missie’ waarover Edward W. Said 
het heeft in zijn studie van Camus, in zijn 
boek Culture and Imperialism uit 1993. Dora 
García werkte met de tekst van Camus 
en met het gelijknamige libretto van de 
Catalaanse componist Roberto Gerhard, 
The Plague, per a narrador, cor i orquestra, uit 
1965. Ze gebruikt beide, zowel voor de in-
stallatie The Plague als voor de performance 
The Drawing on the Floor (allebei uit 2018). In 
die laatste denkt ze na over de contradicties 
in Camus’ roman en de mogelijkheid dat 
Gerhards structuur, met 10 episodes, kan 
worden gebruikt als een cyclisch model voor 
epidemieën. García werkte dit alles uit net 
voordat covid-19 ervoor zorgde dat epide-
mieën angstaanjagend aanwezig werden.

Werken in de tentoonstelling:
The Plague, 2018 

Foto’s, handgeschreven kaarten, boeken, teke-
ningen op de vloer, tekeningen op behangpapier

Mad Marginal Charts, notes on The Plague 1–10, 2018 
Potlood op papier

The Plague Annotated, 2018 
Grafiet en potlood op papier, gefixeerd op canvas

The Drawing on the Floor: A Monologue, 2018 
Performance



DORA GARCÍA – ZE HEEFT VELE NAMEN 10

Het idee van tijd en duur heeft altijd 
al centraal gestaan in de performance- 
ervaring, en verwijst vaak naar de 
daadwerkelijke tijd die nodig is om een 
handeling uit te voeren of te ontwik-
kelen. De term ‘duur-performance’ 
(durational performance) impliceert een 
specifieke vorm van performance, vaak 
zonder duidelijk begin of einde, die 
continu plaatsvindt zolang de tentoon-
stellingsruimte open is voor het publiek. 
Het referentiepunt voor het werk is een 
aanwezigheid die een bepaalde taak aan 
het uitvoeren is die mogelijk de lineaire 
tijd kan verstoren.

De soorten duur-performance 
die Dora García ontwikkelt, variëren 
van open repetities tot workshops, 
van onzichtbaar theater tot live 
uitgezonden tv-programma’s. De 
duur- performancewerken vestigen 
de aandacht op concepten als arbeid, 
de institutionele relaties van perfor-
mance, of de rol van het publiek als 
waarnemer·ster of potentiële perfor-
mer·ster. Ze functioneren ook als een 
cruciaal instrument om de percepties 
van de deelnemers te wijzigen en een 
politiek bewustzijn te creëeren. Donna 
Haraways concept van gesitueerde ken-
nis (situated knowledge) parafraserend, 
kunnen we stellen dat op zo’n manier 
omgaan met geïmproviseerde acties 
een manier is om denken te benaderen 
als een proces. Het gaat minder om het 

omgaan met volledig opgeloste proble-
men, en meer om het ervaren van de 
beweging van gedachten in onzekere 
omstandigheden. Deze manier van 
werken draait rond de vrijheid die uit 
zo’n proces voortvloeit, waarbij men 
accepteert dat zo’n methode chaotisch 
kan zijn en nooit definitief is.

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Collectief auteurschap (p. 8)
Repetitie (p. 21)

Duur-performance D 
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Ze is bang dat ze geen namen heeft dat 
ze vele namen heeft dat ze haar namen 
niet kent Ze is bang dat ze een beeld is 
dat komt en gaat de angst durvend en 
verduisterend dat ze het droomwerk is in 
de schedel van iemand anders Ze is bang 
dat als ze haar kleren uittrekt haar herse-
nen opzij duwt haar huid afpelt dat als ze 
de bloedvaten doet leeglopen het vlees van 
het bot stript al het merg doorspoelt Ze is 
bang dat wanneer ze bij zichzelf aankomt 
ze zich omdraait om zichzelf te omhelzen 
de kop van een leeuw, van een heks of 
een slang zich zal omdraaien haar zal 
inslikken en grijnzen Ze is bang dat als ze 
in zichzelf graaft ze niemand zal vinden 
dat wanneer ze ‘daar’ geraakt ze haar 
inkepingen in de bomen niet zal vinden 
de vogels zullen alle kruimels hebben 
opgegeten Ze is bang dat ze de weg terug 
niet zal vinden 

gloria anzaldúa, Borderlands / 
La Frontera, hoofdstuk ‘The 
Coatlicue State’, p. 43

Het bovenstaande gedicht is afkom-
stig uit Gloria Anzaldúa’s Borderlands / 
La Frontera uit 1987, een boek dat 
losjes gebaseerd is op haar Chicano – of 
Mexicaans-Amerikaanse –  jeugd langs 
de grens tussen Mexico en Texas. Gloria 
Anzaldúa (1942–2004) nam de poli-
tieke Chicana-identiteit aan, maar ook 
de queer- en feministische identiteit, en 

ontwikkelde theorieën rond het mar-
ginale, het tussenliggende, het product 
van gemengde culturen die niet echt in 
een vooraf ontworpen kader kunnen 
passen. Anzaldúa ontwikkelde zeer 
belangrijke concepten met betrekking 
tot de ‘mesties’– of ‘halfbloed’ – cul-
tuur. Zo is ‘Nepantla’ een concept van 
‘ tussen-heid’, want het Nahuatl-woord 
Nepantla betekent ‘er middenin’. ‘Nieuw 
tribalisme’ staat voor een ontwrichting 
van de categorieën die de hegemonische 
cultuur aan mensen oplegt om haar 
macht en autoriteit te behouden. De 
‘Coyolxauhqui-imperatief ’ is genoemd 
naar de Azteekse maangodin, die wordt 
gedood en in stukken gehakt door haar 
broer, de zonnegod, wat staat voor een 
levenslang genezingsproces. En er is 
de ‘Coatlicue-staat’, naar de Azteekse 
 moeder-aarde-godin Coatlicue – 
Coatlicue betekent ook ‘de met slangen 
omzoomde’ – symbool van schepping 
en vernietiging. Die laatste staat voor 
het vermogen om te overleven en te 
leren van onze grootste teleurstellingen 
en pijnlijke ervaringen.

Werken in de tentoonstelling:
She Has Many Names (Golden sentences 
series), 2020  

Bladgoud op de muur
Coyolxauhqui, 2020 

Grafiet en potlood op papier, gefixeerd op canvas

Bekijk ook dit sleutelidee:
Grenzen (p. 12)

Gloria Anzaldúa G
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Grenzen  G

Eén motief in het werk van Dora García 
is bijzonder intrigerend: het is een cirkel 
die met krijt op de vloer, of met grafiet 
op papier of op de muur is getekend. 
De klassieke geometrische vorm ver-
wijst naar de tradities van theater en 
performance, innerlijk en publieke 
ruimte, noties van beweging en gebaar. 
In de krijtcirkel vinden we onder meer 
verwijzingen naar de Duitse toneel-
schrijver, toneeltheoreticus en theater-
regisseur Bertolt Brecht en naar de 
praktijk van de Amerikaanse conceptu-
alist Ian Wilson.

Zoals García het verwoordt, is het 
gebruik van met krijt op de vloer gete-
kende cirkels een manier om symbolisch 
territorium te markeren, om een actie-
terrein af te bakenen, zoals dat gebeurt 
op een sportveld. De tekeningen van 
de cirkels verwijzen naar verschillende 
noties van grenzen, gerelateerd aan 
fysieke en mentale ruimtes. De cirkels 
worden met de hand getrokken en 
verwijzen naar de essentiële praktijk 
van het tekenen. García begon met 
het tekenen van diagrammen om de 
zichtbare en onzichtbare aspecten van 
haar artistieke praktijk met elkaar te 
verbinden. Zoals ze zelf uiteenzet, heeft 
ze binnen dit proces ook interesse in 
grafomanie en dwangmatig schrijven. 
Om deze reden zijn veel van haar teke-
ningen gegroepeerd binnen de reeks 
Mad Marginal Charts.

Tekenen is een vorm van schrijven, een 
insnijding in het oppervlak, door het 
oppervlak prikken – en hier vinden we 
Artaud, Lacan en Walser terug, met 
zijn microgrammen die hij maakte om 
aan zelfcensuur te ontsnappen (... ) We 
vinden ook Heidegger terug – ik weet het, 
geen erg populaire figuur – maar zijn 
tekst Die Sprache uit 1950, en de won-
derlijke zin ‘Niemand spreekt, de taal 
spreekt’. Gloria Anzaldúa, de inspiratie 
achter de titel van deze tentoonstelling, 
is ook een zeer belangrijke figuur in dit 
op-de-muren-schrijven-avontuur.
dora garcía 

Werken in de tentoonstelling:
Two Planets Have Been Colliding for Thousands 
of Years, 2017 

Performance en vloertekening
The Labyrinth of Female Freedom, 2020 

Duurperformance, tekening, dichtbundels
She Has Many Names. (Golden sentences 
series), 2020  

Bladgoud op de muur
The Drawing on the Floor: A Monologue (2018) 

Performance
Mad Marginal Charts, 2014-present 

Potlood op behangpapier

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Gloria Anzaldúa (p. 11)
Publieke ruimte – Publicatie (p. 20) 
Rizoom (p. 22)
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Coyolxauhqui, grafiet en potlood op papier, gefixeerd op canvas, 2020. Foto: M HKA
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Herhaling H

De teksten van Allan Kaprow – vooral zijn 
lezing ‘How to Make a Happening’ uit 
1966, waarin hij 11 principes uiteenzet over 
hoe je een happening kan maken, letterlijk 
iets ‘dat gebeurt’ – hadden een enorme 
invloed op de artistieke en pedagogische 
praktijk van Dora García. Kaprow schrijft:
 

Voer de happening slechts eenmalig uit. 
Herhalen maakt het muf, doet je denken 
aan theater, en heeft hetzelfde effect als 
repeteren: het dwingt je te denken dat 
er iets te verbeteren valt. Soms zou het 
sowieso bijna onmogelijk zijn om te her-
halen – stel je voor dat je kopieën probeert 
te krijgen van je oude liefdesbrieven, om 
te zien hoe de regen die tedere gedachten 
wegspoelt. Waarom die moeite doen? (...) 
Ik ben het er volledig mee eens dat je niet 
alleen een happening niet kunt herhalen, 
maar alles, niets kan worden herhaald.

Wat betekent herhaling dan in relatie 
tot performance? Hoe gebeurt iets in 
overeenstemming met een specifiek 
script of een specifieke partituur? Als 
we aannemen dat we in feite een geheel 
nieuwe situatie en een nieuwe beteke-
nis creëren, welke regels en parameters 
moeten dan worden gehanteerd om de 
performance te kunnen reproduceren? 
Als wat we doen inderdaad herhaling 
is, is de herhaling dan identiek aan het 
origineel? Welke mogelijke veranderin-
gen of onvoorziene elementen kunnen 

de performance veranderen? Zou een ver-
andering van context, zoals het inwisselen 
van het theater of de museumruimte voor 
de openbare ruimte of vice versa, de aard 
van de herhaling radicaal veranderen?

Een van de concepten van herhaling 
die García interesseert, vindt je terug in 
de psychoanalyse – zoals Freud het toe-
licht in zijn tekst Erinnern, Wiederholen 
und Durcharbeiten [Herinneren, herhalen 
en doorwerken] (1914). Een ander is het 
idee van herinneren, herscheppen en 
herhalen in relatie tot de geschiedenis, en 
het idee van de circulariteit van de tijd. 
Het principe van herhaling duikt op in 
een van García’s belangrijkste projecten, 
Segunda Vez / Second Time Around (2018), 
een film over de Argentijnse kunstenaar 
Oscar Masotta. Een groot deel van de 
film bestaat uit de documentaire verfil-
ming van drie van Masotta’s happenings 
uit de jaren 1960, waarbij geen andere 
documentatie ter beschikking was dan 
de teksten die Masotta ná de happenings 
schreef. Een paar jaar later doken enkele 
originele beelden op, die griezelig hard 
leken op de beelden van García’s film.

Werken in de tentoonstelling:
Segunda Vez / Second Time Around, 2018. Film

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Oscar Masotta (p. 19)
Repetitie (p. 21)
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Jacques Lacan J

De theorieën, teksten en  seminaries 
van de Franse psychoanalyticus Jacques 
Lacan (1901–1981) vormen een be-
langrijke bron van inspiratie voor 
Dora García. Lacan slaagde erin de 
psychoanalyse te verbreden van een 
behandelmethode voor neurose tot een 
filosofische theorie die ook toepasbaar 
is op maatschappelijke fenomenen. 
Voor Lacan staat de relatie met de ander 
centraal in de psychoanalyse. Hij ver-
trekt ook van het uitgangspunt dat het 
onbewuste gestructureerd is zoals taal. 
Volgens Lacan is het verlangen van een 
subject nooit volledig in taal uit te druk-
ken, waardoor het nooit kan bevredigd 
worden en fundamenteel onoplosbaar 
blijft. Geïnspireerd door Lacan, bena-
dert García in haar werk een aanwe-
zigheid als een verzameling emoties en 
verlangens die worden samengehouden 
door de taal, en die bepaald wordt door 
haar eigen kwetsbaarheid, de verhou-
ding tot andere vormen van aanwezig-
heden en de ruimte.

Voor Jacques Lacan was psycho-
analyse bij uitstek een manier om met 
gesproken en geschreven taal om te 
gaan. Lacan voelde een fascinatie voor 
het werk van James Joyce en hij droeg 
Seminar XXIII: Le sinthome op aan de 
Ierse schrijver. Op deze tekst baseerde 
García de performance The Sinthome 
Score (2015), waarin performers en 
publiek worden uitgenodigd om een 

partituur te volgen die de tekst van 
Lacan leest in overeenstemming met 
bepaalde bewegingen. Door de tekst van 
Lacan op deze manier te bestuderen, 
werkt García op en met de grenzen van 
de taal, om te zoeken naar het ‘gat in het 
reëele’ beschreven door Lacan: de wer-
kelijkheid is dat wat buiten de taal staat, 
en welke taal ‘verslindt’, een gat boort .

Het imaginaire staat voor het beeld-
matige (is niet het beeld an sich, maar 
wel wat betrekking heeft op de eigen 
visualiseerbare lichaamsperceptie), het 
symbolische voor al het talige (cultuur, 
het wetmatige, …) en het reële voor wat 
even feitelijk is als onvatbaar.
jacques lacan 

Werken in de tentoonstelling:
Jacques Lacan Wallpaper, 2013 

Flexografie op behangpapier
Jacques Lacan L’Angoisse, 2022 

Twee boeken van Jacques Lacan en twee boeken 
met blanco pagina’s met daarop tekeningen en 
handgeschreven teksten

Bekijk ook dit sleutelidee:
James Joyce (p. 17)
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Jacques Lacan Wallpaper, 2013
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James Joyce J

De Ierse schrijver James Joyce (1882–
1941) wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste modernisten van de 
twintigste- eeuwse literatuur. Zijn wer-
ken oefenen tot vandaag een onmisken-
bare invloed uit op modernistische en 
postmodernistische schrijvers wereld-
wijd. Stilistische grapjes en eigenaardig-
heden, het door elkaar bespelen van de 
meest uiteenlopende literaire genres, 
en de dolende precisie van een gedach-
testroom die Joyce zo wonderlijk weer-
gaf in Ulysses, zijn vandaag niet meer weg 
te denken. Joyce’s werken kunnen ook 
gelezen worden als een onderzoek naar 
de taal zelf, en vooral naar de grenzen 
ervan. De deconstructie van taal die 
Joyce start in Ulysses leidt tot bijna een 
destructie van de taal in Finnigans Wake.

Het is onder andere door het meta-
talige karakter van zijn werk dat James 
Joyce nu eens als centrale figuur, dan 
weer als inspiratiebron of referentie 
opduikt doorheen het oeuvre van Dora 
García. Het meest opvallende werk is 
waarschijnlijk haar film The Joycean 
Society, waarbij García een leesgroep 
volgt die Finnegans Wake van Joyce leest, 
één pagina per keer. Door samen te 
lezen wordt de tekst geactiveerd, komen 
er nieuwe interpretatieprocessen op 
gang en ontstaan er complexe relaties 
tussen de auteur, de lezer, de performer 
en het publiek. Dit is een van de manie-
ren waarop Dora García het vertellen 

van verhalen terug dichter wil brengen 
bij het gesproken woord en het narra-
tieve aspect van de roman wil verzoenen 
met een performatieve dimensie. 

Bijvoorbeeld het idee dat een auteur, of 
het nu een kunstenaar of een schrijver is, 
van nature een marginale positie in-
neemt, simpelweg omdat je jezelf buiten de 
mainstream moet houden om ze te kunnen 
zien. Dit is een heel eenvoudig idee dat 
bijvoorbeeld heel goed tot uiting kwam 
in de houding die James Joyce aannam 
terwijl hij op straat liep: hij leunde altijd 
tegen de muur en keek naar de voorbij-
gangers. Dit is voor mij de typische positie 
van de kunstenaar: iemand die toekijkt 
hoe de anderen in de weer zijn, en die van 
nature buiten hen staat.
dora garcía

Werken in de tentoonstelling:
ALP (Anna Livia Plurabelle), 2020  

Potlood op papier
ALP (Anna Livia Plurabelle)
Mad Marginal Charts Series, 2014 

Potlood op papier

Filmprogramma in De Cinema:
The Joycean Society, 2013

Bekijk ook deze sleutelideeën:
ALP (p. 6)
Collectief auteurschap (p. 8)
Jacques Lacan (p. 15)
Metafictie (p. 18)
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Metafictie M

Metafictie is een vorm van literaire 
fictie. Door de nadruk te leggen op 
de narratieve structuur, herinnert de 
auteur van een tekst lezers er voortdu-
rend aan dat ze met een fictie te maken 
hebben. Zelfbewuste metafictie – die 
zich voordoet op het niveau van de taal, 
de literaire vorm of het verhaal – wordt 
vaak gebruikt als een instrument om 
literaire conventies te bevragen en de 
relatie tussen literatuur en realiteit, 
leven en kunst te onderzoeken. Dit type 
literatuur won aan populariteit in post-
modernistische literatuur, hoewel er al 
veel eerder metafictionele werken wer-
den geschreven. Miguel de Cervantes’ 
Don Quixote (1605), bijvoorbeeld, of 
Laurence Sternes The Life and Opinions 
of Tristram Shandy, Gentleman (1759). 
Sommigen beweren dat de populariteit 
van metafictionele literatuur een reactie 
was op de crisis van de roman, en het  
hielp schrijvers zeker om het medium 
zelf te begrijpen.

Metafictie is een van Dora García’s 
favoriete literaire genres. Het is een 
belangrijk referentiepunt in haar films 
en performances, die een bijzondere 
nadruk leggen op de relatie tussen fictie, 
handeling en werkelijkheid. In haar 
werk verwijst García vaak naar het werk 
van Julio Cortázar, Jorge Luis Borges 
of James Joyce, auteurs voor wie dit 
concept essentieel was. Om García te 
parafraseren: fictie dient als instrument 

om de werkelijkheid te begrijpen. In 
haar  oeuvre behandelt de kunstenaar 
de relatie tussen beeldende kunst en 
literatuur, en hoe ze metafictionele 
structuren delen.

Werken in de tentoonstelling:
ALP (Anna Livia Plurabelle), 2020 

Potlood op papier
ALP (Anna Livia Plurabelle)
Mad Marginal Charts Series, 2014 

Potlood op behangpapier
Segunda Vez / Second Time Around, 2018 

Film
Malson, 2013 

Boek, goudverf

Filmprogramma in De Cinema:
The Joycean Society, 2013
La Eterna, 2017
Segunda vez, 2017 

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Collectief auteurschap (p. 8) 
Jacques Lacan (p. 15)
James Joyce (p. 17)
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Oscar Masotta O

Oscar Masotta (1930–1979) was een 
Argentijns schrijver, kunstcriticus, kun-
stenaar en psychoanalyticus. Hij vertaal-
de het werk van Jacques Lacan naar het 
Spaans en introduceerde diens psycho-
analytische filosofie in Argentinië en 
Spanje. Midden jaren 1960 gaat Masotta 
aanvankelijk in zijn teksten en later ook 
in de praktijk een esthetica ontwikkelen 
die lacaniaanse concepten toepast op 
de kunst en waarbinnen het kunstwerk 
als doel heeft de aandacht te richten op 
diepere structuren (code) ten koste van 
oppervlakkige inhoud (boodschap) om 
zo artistieke en politieke strategieën 
bloot te leggen en te demystifiëren.

In 1966 organiseert Masotta de hap-
pening Para inducer el espíritu de la imagen 
waarbij een groep sjofel geklede mensen 
(arme mensen gespeeld door acteurs) 
een uur lang te kijk op een podium te 
kijk werden gezet voor een publiek. 
In El helicóptero werd het publiek in twee 
groepen verdeeld. Over de ene groep 
komt een helikopter overgevlogen. 
Ze vertellen deze ervaring vervolgens 
aan de andere groep. Vanuit haar fasci-
natie voor herhaling – een kernbegrip 
bij Lacan die herhaling omschrijft als 
de terugkeer van het andere, niet van 
hetzelfde – heeft Dora García deze twee 
happenings van Masotta opnieuw op-
gevoerd en gefilmd. Ze vormen de basis 
van haar film Segunda Vez / Second Time 
Around. Daarnaast fungeert Masotta 

voor García als uitgangspunt voor een  
onderzoek rond kunstenaars, filosofen 
en schrijvers in Buenos Aires (waar 
Masotta werd geboren en leefde) en 
Barcelona (waar hij stierf na zijn exil uit 
Argentina’s dictatuur). 

Masotta was de perfecte kruising tussen 
performance, politiek en psychoanalyse; 
en ja, toen ik hoorde dat hij performance 
(happening) als een daad van trans-
gressie beschouwde, en dematerialisatie 
als dat wat na pop[art] gedaan moet 
worden; ja, toen dacht ik dat ik iets 
had onderschept.
dora garcía 

Werken in de tentoonstelling:
Segunda Vez / Second Time Around, 2018 

Film

Filmprogramma in De Cinema:
El Helicóptero, 2016
La Eterna, 2017
Segunda vez, 2017

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Herhaling (p. 14) 
Jacques Lacan (p. 15)



DORA GARCÍA – ZE HEEFT VELE NAMEN 20

Publieke ruimte – Publicatie P

Het werk van Dora García speelt zich 
af in wat zij omschrijft als de publieke 
ruimte: een gedeelde ruimte die nooit 
neutraal is, maar bepaald wordt door 
haar geschiedenissen en de huidige 
context. Die ruimte hoeft geen fysieke 
plaats te zijn, maar kan ook een mentale 
ruimte zijn waarbinnen een bepaald cul-
tureel erfgoed wordt gedeeld. Volgens 
García wordt de publieke ruimte als 
plaats om meningen te uiten en te pro-
testeren in onze neoliberale maatschap-
pij bedreigd, doordat ze steeds meer een 
plek wordt die enkel in het teken van 
consumeren staat. De publieke ruimte is 
dus ook bij uitstek een politieke ruimte. 
Met haar werk gaat García op zoek naar 
welke woordenschat en welke praktijken 
nodig zijn om situaties van politieke 
onmacht om te keren. 

Deze notie is ook sterk verbonden 
aan het onderzoek van García naar het 
revolutionaire potentieel van liefde 
en naar de Russisch politieker, schrij-
ver,  feminist, activist en diplomaat 
Alexandra Kollontai. Ook haar werk 
over de Italiaanse psychiater Franco 
Basaglia en de Argentijnse schrijver en 
psychoanalyticus Oscar Masotta onder-
zoekt de rol van deze figuren als kata-
lysatoren voor emancipatieprocessen. 
Volgens Gracía moet kunst een emanci-
patorische praktijk zijn. Publiceren, een 
woord dat letter betekent: iets publiek 
maken, vormt een belangrijk onderdeel 

van haar praktijk. García ziet de pu-
blicatie als een democratisch medium 
om kennis te delen en nieuwe kennis te 
laten ontstaan.

Werken in de tentoonstelling:
Letters of Disappointment (No. 2), 2022-2023 

7 boeken, elk met twee handgeschreven brieven: 
één ingevoegd, één weergegeven

Segunda Vez / Second Time Around, 2018 
Film

Amor Rojo, 2022 
Film 

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Alexandra Kollontai (p. 5)
Grenzen (p. 12)
Oscar Masotta (p. 19)
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Repetitie R

In de context van hedendaagse kunst 
die sterk wordt beïnvloed door perfor-
matieve praktijken, wordt de repetitie 
een andere manier om op onderzoek 
gebaseerde projecten en tentoonstel-
lingsruimten te benaderen. De repetitie- 
methodologie in de beeldende kunst 
heeft haar eigen kenmerken, en kan ver-
schillen van die van theater en dans. Het 
proces van repeteren in klassiek  theater 
is gericht op perfectie en virtuositeit, 
terwijl het in de hedendaagse kunst ver-
schijnt als een dialectisch praktijkmodel, 
waarbij het uiteindelijke resultaat open is, 
en gericht op improvisatie en dialoog.

De repetitiemethodologie introdu-
ceert innovatieve arbeidsstructuren en 
productiemethoden. Het concept is 
belangrijk in de context van tal van he-
dendaagse artistieke praktijken, vooral 
praktijken met een hybride karakter 
die beeldende kunst combineren met 
performance. Repetitie wordt vaak een 
instrument om de fundamenten, routines, 
restricties, beperkingen en geïnstru-
mentaliseerde genres, die door instellin-
gen werden geïntroduceerd, in vraag te 
stellen. Repetitie staat voor overgangszo-
nes, collectieve keuzevrijheid en collectief 
auteurschap, en verschillende relaties. 
Het wordt een middel voor collectieve 
vorming. In de hedendaagse artistieke 
praktijk dient repetitie als methodologie 
om nieuwe productiewijzen en een nieuw 
soort publiek te ontwikkelen, terwijl ze 

tegelijkertijd een uitdaging vormt voor de 
instellingen die ze huisvesten. Dora García 
heeft van repetitie een van haar essentiële 
tools gemaakt, en het repetitiemodel in 
verschillende van haar projecten gebruikt. 
Deze term sluit ook aan bij andere be-
langrijke begrippen zoals herhaling – een 
repetitie is in het Nederlands ook letterlijk 
een herhaling (van een muziekstuk) – en 
heruitvoering (re-performance).

Ik heb een probleem met het idee van 
succes en met het idee van succes gelinkt 
aan prestatie. [...] Ik denk ook dat het de 
vreugde van de performance volledig weg-
neemt – als er zoveel factoren afhangen 
van de goedkeuring [van het publiek ]. 
Permanente repetitie heeft iets bevredi-
gends. Wanneer je aan de performance 
werkt en naar de première toewerkt, heeft 
de première een heel precies tijdsbestek, 
met mensen en een ceremonie die rondom 
het werk worden gecreëerd.
dora garcía

Werken in de tentoonstelling:
The Bug Timeline (No. 2) 

Installatie met vier krijtborden
Rehearsal / Retrospective, 2009 

Performance

Bekijk de performances: 
Zie Deel 2: Performances en activiteiten

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Collectief Auteurschap (p. 8) 
Duur-performance (p. 10)
Herhaling (p. 14)
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Rizoom R

Filosoof Gilles Deleuze en psychoanaly-
ticus Félix Guattari introduceren begin 
jaren 1980 het begrip ‘rizoom’ (het 
woord voor wortelstok in de biologie) 
als denkmodel. Een rizoom is een soort 
netwerk dat geen begin, geen centrum 
en geen einde heeft, en waarvan alle 
onderdelen met elkaar verbonden zijn. 
Een ander belangrijk kenmerk is de 
heterogeniteit. Op die manier is een 
rizoom een verbondenheid zonder 
samenhang. Rizomen zijn altijd in wor-
ding. Deleuze en Guattari gebruiken 
het concept als alternatief voor wat ze 
het westerse ‘boomdenken’ noemen: 
een manier van denken die hiërarchisch 
en doelgericht is, en die steeds op zoek 
gaat naar de wortels, de oorzaken. 
Tegenover de intentioneel denkende 
mens stellen ze een denken dat voort-
komt uit intuïtie. 

De praktijk van Dora García, waar-
binnen alle werken met elkaar verbon-
den en in elkaar over te vloeien lijken, 
kan als een rizoom worden opgevat. 
Haar projecten – die vertrekken vanuit 
lezen, verwondering en intuïtie – zijn 
opgevat als ‘works in progress’. Dora 
García richt zich meer op de veran-
derlijke, permanent in wording zijnde 
werkelijkheid dan op de waarneem-
bare of denkbare vorm ervan. Op die 
manier probeert ze steeds aansluiting 
te zoeken met wat indruist tegen de 
algemeen geldende culturele normen, 

met wat structuren in vraag stelt en 
wat zich veelal in de marge van de 
samenleving afspeelt. 

Een rizoom begint niet en eindigt niet, 
maar is altijd in het midden, tussen de 
dingen in, intermezzo.

gilles deleuze & félix guattari, 
Mille Plateaux : Capitalisme et 
 schizophrénie, 1980

Werken in de tentoonstelling:
Jacques Lacan Wallpaper, 2013 

Flexografie op behangpapier
ALP (Anna Livia Plurabelle)
Mad Marginal Charts Series, 2014 

Potlood op papier

Bekijk de tekeningen in de tentoonstelling

Bekijk ook dit sleutelidee:
Grenzen (p. 12)
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Situatie S

De Situationistische Internationale, of 
kortweg de situationisten, was een in-
ternationale, marxistisch georiënteerde, 
artistiek-politieke beweging die er in de 
jaren 1960 naar streefde om de samen-
leving in een staat van permanente revo-
lutie onder te dompelen, onder andere 
door het organiseren van kunsthappe-
nings. Guy Debord, stichtend lid van de 
situationisten, definieert ‘situatie’ als te-
gelijk uniek en herhaalbaar. Een situatie 
wordt geconstrueerd, maar staat tegelijk 
ook open om het onvoorspelbare toe te 
laten. Debords concept ‘situatie’ leent 
zich goed om een belangrijke artistieke 
strategie in het werk van Dora García 
te bespreken. 

Vanaf het begin van haar praktijk 
heeft García zich gericht op de crea-
tie van performances die altijd door 
anderen worden opgevoerd (a.k.a. 
‘delegated performance’, letterlijk 
‘gedelegeerde performance’). Ze zijn 
vaak gebaseerd op het lezen, herlezen 
of voorlezen van teksten van schrijvers 
als James Joyce, Jacques Lacan, Robert 
Walser of Antonin Artaud. De teksten 
worden in het huidige moment, en de 
huidige plek, gebracht door acteurs, 
amateurs of het publiek zelf. De kun-
stenaar creëert een situatie (een plek, 
omstandigheden, een context) waarin 
zich zowel (als script) uitgeschreven 
als onverwachte gebeurtenissen kun-
nen voordoen. Met deze wisselwerking 

tussen situatie en constructie maakt 
García het mogelijk dat werkelijkheid 
en fictie, leven en kunst samenvloeien 
en stelt ze de traditionele relaties tussen 
kunstenaar, kunstwerk en toeschouwer 
in vraag stellen.

Werken in de tentoonstelling:
Dismembered (hand with coin), 2022 

Tekenblok, tekening, gouden munt
The Locked Room, 2002 

Installatie, vinyltekst op de muur
The Romeos, 2008 

Poster en performance

Bekijk ook deze sleutelideeën:
Jacques Lacan (p. 15) 
James Joyce (p. 17) 
Metafictie (p. 18)
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Mad Marginal Charts, Notes on The Plague #5, potlood op papier, 2018



Performances en activiteiten
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In het kader van de tentoonstelling Ze heeft 
vele namen biedt het M HKA een uniek 
 programma met performances, screenings 
enactiviteitenaan,waarondereenfilosofisch
café, leessessies in groep en rondleidingen 
door experten.

Kijk op www.muhka.be voor het volledige 
 programma.
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Interview met Dora García  
over performance

Dit is een fragment van het gesprek 
‘Nothing Can Be Repeated’ tussen 
curatorJoannaZielińskaenkun-
stenaar Dora García dat begon als 
een dialoog tijdens de workshop 
‘Collecting the Ephemeral: The Legal 
Perspective’, een  onderzoeksproject 
aan de Hogeschool Luzern voor 
Kunst en Design. Het volledige inter-
view wordt gepubliceerd in mei 2023 
als onderdeel van het boek Inserts in 
Real Time: Dora García Performance 
Work 2000–2023, uitgegeven door 
M HKA en K. Verlag (Berlijn).

 JoannaZielińska:Jemaakteeen
van je eerste performances toen 
je in Brussel woonde. Wat was het 
verband tussen je vroege werken 
en je vroege performances?

Dora García: Ik begon mijn werk als 
een kunstenaar die beeldhouwde, dat 
beeldhouwen werd dan performance, 
en dan film. Ik begon met performan-
ce op het moment dat ik besefte dat 
ik niet zelf hoefde op te treden en dat 
de performance geen publiek nodig 
had, of in ieder geval geen publiek 
dat werd opgeroepen. Ik deed altijd al 
gedelegeerde en duurperformances, 
nog voordat die woorden opdoken. 
Aangezien mijn performances geen 
publiek hadden, toch niet in de con-
ventionele zin van het woord, was de 

vraag hoe deze performances moesten 
worden gecommuniceerd onmiddellijk 
aan de orde – en zo kwam het perfor-
mance-narratief centraal te staan. Dat 
voerde terug op het type performance 
zelf, en dit performance-narratief nam 
vaak de vorm aan van een videoperfor-
mance – videoperformance van het type 
‘bewakingscamera’.

JZ Performance-werk is de ervaring 
van tentoonstellingsruimte aan het 
veranderen. Ik hou van het idee 
van een ruimte die in een staat van 
constante transformatie verkeert. 
Hoe beïnvloedt deze dynamiek je 
eigen praktijk? Hoe heeft de per-
formatieve benadering je manier 
van werken veranderd, en de ma-
nier waarop je een kunstwerk ziet 
als iets in ontwikkeling? 

DG Wel, ik zou kunnen zeggen dat ik 
met performance begon te werken als 
een soort opstand tegen het idee van de 
white cube. White cube-kunst moest 
door iedereen begrepen worden, onaf-
hankelijk van achtergrond, onafhanke-
lijk van hun klasse, geslacht, ras... Da’s 
ook geen goed woord maar je weet wel: 
onafhankelijk van wie je bent. En als iets 
doorheen de tijd niet veranderde. En 
als iets dat op de een of andere manier 
is geabstraheerd van de echte wereld, 
zodat, als je eenmaal het museum 
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binnenstapt, het is alsof de echte wereld 
is opgeschort, en  dan, als je weer de 
straat op gaat... En er was al dat absur-
de gepraat over kunst naar de straat te 
brengen enzovoort.

Dit is absurd, want de waarheid is 
dat de werkelijkheid niet ophoudt bij 
de museumdeur en dat er binnenin het 
museum hele zware, reële conflicten 
zijn die de alledaagse werkelijkheid 
betreffen. Over klasse, en over arbeids-
situaties, en over geld enzovoort. En 
iedereen die het museum binnenkomt is 
anders, iedereen ziet een andere opvoe-
ring, een ander kunstwerk, afhankelijk 
van waar je vandaan komt. Het was 
heel duidelijk dat uit de manier waarop 
musea waren georganiseerd,  ze zich 
heel duidelijk tot een heel specifiek deel 
van de bevolking richtten en dat ze een 
groot deel van de bevolking over het 
hoofd zagen. Daarom begon ik, als re-
actie hierop, performances te doen, om 
aan te geven dat wat eigenlijk interes-
sant is, alles is wat zich afspeelt rond en 
ondanks en door de white cube-situatie, 
alles wat de white cube-situatie door-
breekt. Proxy is precies dàt... Het idee 
van duur en gender binnen de white 
cube brengen.

Ik beschouw de performances die ik 
doe... Soms komen ze heel dicht in de 
buurt van installaties, van permanente 
situaties of bevroren situaties, tableaus 
of beelden. En soms komen ze heel 
dicht in de buurt van straattheater. Er 
een grote verscheidenheid aan situaties 
die draaien rond het idee dat niets per-
manent is, dat alles verandert, en bijna 
in marxistische termen: dat alles onder-
worpen is aan de geschiedenis en aan de 
voorwaarden van het materialisme.
     

JZ In die zin is je werk heel  complex. 
Films maken is verbonden met 
performancewerk, net als het 
gebruik van drukwerk en tekenen. 
Al deze elementen zijn met elkaar 
gelinkt via het idee van het per-
formatieve gebaar. Voor mij heeft 
performance een potentieel, name-
lijk het creëren van verschillende 
soorten ruimtes binnenin de white 
cube-ruimtes, waarin lichamen op 
verschillende manieren  worden 
gechoreografeerd en soms uit 
hun comfortzone worden gehaald. 
Geloof je in het transformatieve 
potentieel van performance? 

DG Ik denk niet dat performances in 
het algemeen transformerende kracht 
hebben. Sommige performances wel en 
andere niet. Wat betekent dat? Laten we 
zeggen dat live-evenementen die plaats-
vinden in een kunst-institutioneel kader 
(of daarbuiten, of eromheen), en die als 
belangrijke identiteitskenmerken de 
noties aanwezigheid en duur  hebben... 
Wel dàt gebruiken we om performan-
ce te definiëren. Natuurlijk stelt per-
formance juist deze dingen in vraag, 
zoals bijvoorbeeld het begrip duur: wat 
betekent het om binnen/buiten/rond 
een instelling aanwezig te zijn? Ook 
de kwestie van ‘aanspreking’ (address) 
is erg belangrijk: tot wie spreek je, tot 
wie richt je je, en door wie wil je gezien 
worden? Dit verandert al iets. Maar het 
zal het kunstsysteem, de performance 
op zich, niet veranderen, in die zin dat 
het heel erg binnen de grenzen van dit 
systeem kan blijven: het begint nu, het 
eindigt dan, dit is de persoon die per-
formt, jij bent veilig als een bezoeker 
als je niet te dichtbij komt. De vierde 
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wand kan heel erg aanwezig zijn in een 
beeldende-kunstinstelling.

Dus ik zou zeggen dat performances 
natuurlijk het vermogen hebben om 
veel dingen in twijfel te trekken. Ze zijn 
waarschijnlijk flexibeler dan andere 
 formats, maar je hebt de wil nodig om 
de instelling te transformeren. Het is 
niet genoeg om het format te hebben... 
En in welke zin wil je de instelling 
transformeren? Ik geloof dat perfor-
mances instellingen hebben veranderd, 
bijvoorbeeld de notie van het gesitueer-
de museum (situated museum), dat we 
nu bespreken als een confrontatie met 
het klassieke museum. Dit is Manolo 
Borja Villels classificatie van musea: het 
 corporate  museum, het klassieke museum 
en vervolgens het gesitueerde museum.

Ik denk dat dit idee van het gesitu-
eerde museum veel te maken heeft met 
performance. En als ik performance 
zeg, heeft dat ook veel te maken met het 
begrip publiek en hoe je omgaat met het 
territorium waarin je je bevindt. Het 
heeft te maken met duur, als iets dat je 
één keer presenteert als een soort spek-
takel of show. Maar het gaat echt om 
een specifieke situatie van die instelling, 
van de specifieke gemeenschap waarin 
die instelling opereert, en het specifieke 
publiek: niet alleen publiek in de zin van 
toeschouwers, maar het publiek in de 
zin van publiek-zijn, waar deze instel-
ling mee te maken krijgt. Ik zou zeggen 
dat ze zeker op één lijn liggen: perfor-
mances zoals ik die begrijp, kunnen 
niet op verschillende plaatsen identiek 
worden gepresenteerd, kunnen niet 
‘algemeen’ zijn, kunnen niet steunen op 
universele inzichten. De performance 
moet zich een weg banen doorheen de 
specifieke omstandigheden van de plek 

waar ze wordt opgevoerd, en moet heel 
veel rekening houden met de politieke, 
sociale, historische situatie – en met 
wie de mensen zijn die een engagement 
zullen aangaan met de performance.
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The Messenger, 2002. Performer: Nick von Kleist. Foto: Dora García
Gefotografeerd in MNCARS, Madrid (foto boven), en Mattatoio, Rome (foto onder)
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O interrogatório de uma mulher, 2016. Performance en vloertekening,  Teatro Oficina São Paulo.  
Performer: Carlota Joaquina. Foto: Dora García
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Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years, 2017. Performance en vloertekening, La Verrière, 
Brussel. Performers: Leen Van Dommelen en Erica Schipa. Foto: Isabelle Arthuis
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Performance programma

Dit deel richt zich op de performances die in 
de loop van de tentoonstelling van woensdag 
tot en met zondag worden geactiveerd.  
Kijk voor een gedetailleerd maandprogramma 
op www.muhka.be
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Black Veil 

Naar een kortverhaal van Nathaniel 
Hawthorne: 

‘Elizabeth, dat zal ik doen,’ zei hij, 
‘voor zover mijn gelofte mij dat toelaat. 
Weet dus dat deze sluier een type en een 
symbool is, en ik ben verplicht hem altijd 
te dragen, zowel in het licht als in het 
donker, in eenzaamheid en voor de blik 
van menigten, en zowel bij vreemden 
als bij mijn vertrouwde vrienden. Geen 
sterfelijk oog zal me zonder zien. Deze 
sombere schaduw moet me van de wereld 
scheiden: zelfs jij, Elizabeth, kan er nooit 
achter komen!’ 

nathaniel hawthorne , 
‘The Minister’s black veil’ (1836)

De performer bedekt/de performers 
bedekken het gezicht met een zwarte 
sluier, en dit gebaar past zich aan ver-
schillende contexten en omstandig-
heden aan. Voor de tentoonstelling in 
het M HKA bedekken de performers 
op de volgende data hun gezicht met 
een zwarte sluier. Het is een gebaar 
van rouw, ter herdenking van concre-
te  tragische of betreurenswaardige 
 historische gebeurtenissen:
11 februari, Dag van de Islamitische 
Revolutie: markeert de overwinning 
van de Islamitische (ook wel: Iraanse) 
Revolutie in 1979. Tevens werd de 
Russisch-Amerikaanse Emma Goldman 

op 11 februari 1916 gearresteerd voor het 
geven van lezingen over anticonceptie.
11 maart, De bomaanslagen in Madrid, 
op de ochtend van 11 maart 2004, waren 
een reeks gecoördineerde, bijna ge-
lijktijdige aanslagen op pendeltreinen. 
Ze vonden drie dagen voor de Spaanse 
algemene verkiezingen plaats. Bij de 
explosies kwamen 193 mensen om het 
leven en raakten ongeveer 2000 mensen 
gewond.  
15 april 1922: de Titanic zinkt.
13 mei: Volgens officiële bronnen wer-
den zondag 13 mei 2012 verminkte 
lichamen teruggevonden langs een 
snelweg in de buurt van Monterrey, de 
op twee na grootste stad van Mexico; ze 
waren er gedumpt. 

Duur-performance
Courtesy de kunstenaar
Première in de openbare ruimte in Brussel (2000)
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Best Regards from  
Charles Filch 

Little Object <a>

Het werk is een spin-off van een baan-
brekende, locatie- en tijdspecifieke 
performance, The Beggar’s Opera, die 
Dora Garcia in 2007 creëerde voor de 
tienjaarlijkse beeldhouwkunstexpo 
skulptur projekte münster (editie 07). 
Voor deze eerste versie van The Beggar’s 
Opera werkte García met drie acteurs 
die om de beurt Charles Filch speelden, 
een personage uit de Driestuiversopera 
van Bertolt Brecht. Eigenlijk ‘speelden’ 
de acteurs niet Charles Filch, veeleer 
‘werden’ ze Filch wanneer ze zich in 
de openbare ruimte begaven,  door de 
straten van Münster dwaalden, en een 
interactie aangingen met burgers en 
toeristen. In Best Regards from Charles 
Filch keert Charles terug uit Brechts 
opera en uit skulptur projekte münster 
07 om zijn publiek nogmaals te ont-
moeten en hen te vertellen over zijn 
nieuwe avonturen en zijn leven buiten 
de schijnwerpers. Want het leven van 
Charles Filch gaat door in het rijk van de 
fictie, parallel aan de werkelijke levens 
van het publiek.

Performance 
Courtesy de kunstenaar
Première op The Inadequate, Dora García’s project 
voor het Spaanse paviljoen op de 54ste Biënnale van 
Venetië (2011)

Een performer loopt met gesloten vuist 
door de ruimte. Van tijd tot tijd kijkt de 
performer aandachtig naar een van de 
bezoekers, komt dichterbij en opent de 
vuist, waarbij hij/zij heel kort een gou-
den munt in de palm van de hand laat 
zien, die snel opnieuw gesloten wordt. 
Van tijd tot tijd zien we de performer, op 
een zekere afstand van de toeschouwers: 
nogmaals strekt hij/zij de arm uit, opent 
de hand, en laat het object schitteren, in 
ieders zicht

Duur-performance
Courtesy de kunstenaar
Première op de tentoonstelling Conosco un labirinto 
che è una linea retta, Mattatoio, Rome (2021)
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Real Artists Don’t Have Teeth Rehearsal / Retrospective

Het werk verloopt volgens het format 
van een lezing, inclusief whiteboard. 
Het bijzondere is dat de performer/s 
‘transformaties’ ervaart/en en ‘in 
de huid kruipt/en’ van de tandeloze 
 artiesten waarover in het script wordt 
gesproken, daarbij hun stemmen en 
lichaamshoudingen  imiterend. Wat de 
kunstenaar, performer en dichter uit de 
drie rollenspellen – Jack Smith, Lenny 
Bruce en Antonin Artaud – met elkaar 
gemeen hadden, was de erbarmelijke 
staat van hun gebit, maar ook dat ze ‘de 
koers veranderd hebben’ van respectie-
velijk underground-cinema, stand-up-
comedy, theater, kunst en psychiatrie. 
Deze grote figuren confronteren ons 
met een fundamentele vraag: is kunst 
een doeltreffend medium om de wer-
kelijkheid te veranderen? (Een mislei-
dende vraag, aangezien ze impliceert 
dat kunst geen werkelijkheid is.) Of 
preciezer uitgedrukt: zijn kunstenaars 
een gevaar voor de status quo? De tekst 
onderzoekt de complexiteit van vraag-
stukken rond censuur, de betrokken-
heid van kunstenaars bij hun publiek, 
en de betekenis van mainstream en 
marginaliteit.

Performance
Courtesy Kunsthaus Zürich Collection
Première in het Moderna Museet, Stockholm (2010)

De performance neemt de vorm aan 
van een repetitiesessie. Ze betrekt het 
publiek, maakt het het onderdeel van de 
scène. Vier verschillende performances 
(The Sphinx, The Messenger, The Artist 
Without Works en Prayers) worden gelijk-
tijdig gepresenteerd, onder leiding van 
een regisseur. Hij of zij is zelf een van 
de uitvoerders, en geeft als een orkest-
dirigent bevelen, vraagt om herhaling 
als hij of zij niet tevreden is, en beoor-
deelt de handelingen van de andere 
hoofdrolspelers. Rehearsal/Retrospective 
creëert een alomtegenwoordig desori-
enterend gevoel in de ruimte, waardoor 
de grens tussen realiteit en fictie ver-
vaagt; onmiddellijk vragen we ons – 
instinctief – af of wat we waarnemen 
deel uitmaakt van het programma. Een 
kortsluiting die het verlangen voedt om 
overweldigd te worden door de dwang-
matige wervelwind van de handelingen.

Performance
Courtesy de kunstenaar
Première in het Théâtre National de Chaillot, 
Parijs, in opdracht van het Centre national des arts 
 plastiques/Cnap (2009)
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In de ruimte, een stoel met daarop 
een groot opgevouwen papier. Een 
performer komt, neemt het papier, en 
vouwt het voorzichtig open, omdat het 
 fragiel is. Het gevouwen papier is in drie 
 verdeeld en de performer moet er voor-
zichtig voor zorgen dat de drie delen 
één geheel vormen. Uiteindelijk onthult 
hij een hele grote poster op de vloer met 
de tekst ‘Révolution, tiens ta promesse!’ 
[Revolutie, kom je belofte na!]. Zodra 
de poster perfect is uitgevouwen en 
leesbaar op de vloer ligt, gaat de per-
former in de stoel zitten of loopt hij 
om de poster heen, hij ‘bewaakt’ hem, 
houdt hem veilig, als een schildwacht. 
De zin ‘Révolution, tiens ta promesse!’ 
wordt aangevuld met ‘Emancipeer de 
vrouwen’. De feministische activiste 
Margarita Robles de Mendoza stond in 
1936 met deze slogan op het Plaza del 
Zócalo in Mexico City.

Performance, stoel, opvouwbare poster
Courtesy de kunstenaar
Première op de tentoonstelling Tout dans le cabinet 
mental, Le Crédac, Ivry-sur-Seine (2022) 

De performance is precies wat de titel 
aangeeft: het is een rondleiding door-
heen het werk van een kunstenaar die 
zelf geen werken maakt. Dora García 
schreef de monoloog in 2009, nadat ze  
Jean-Yves Jouannais’ boek: Artistes sans 
œuvres : I would prefer not to (1997) had 
gelezen. Daarin wordt een antwoord 
gezocht op een onmogelijke vraag, 
 namelijk hoe voer je de radicale artis-
tieke daad par excellence uit terwijl je 
tegelijk niets produceert? De monoloog 
is gestructureerd als een rondleiding 
met vijf ‘haltes’, waarbij de laatste halte 
dezelfde is als de eerste.

Performance
Courtesy Elizabeth en Yves Monlibert  
Taal: Engels en Nederlands
Première in Fondation Ricard, Parijs (2009)

Révolution The Artist Without Works – 
A Guided Tour around  Nothing
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Deze monoloog loodst de toeschouwer 
langs de gevaarlijke implicaties van een 
eigentijdse lezing van Albert Camus’ 
De pest. Terwijl hij speelt, wijst de acteur 
herhaaldelijk naar een tekening op de 
vloer, die de structuur van de tekst en 
misschien wel van het leven zelf weer-
geeft. De performance maakt deel uit 
van de installatie The Plague, die gepre-
senteerd wordt als onderdeel van de 
tentoonstelling in het m hka.

Performance
Courtesy de kunstenaar
Première in ProjecteSD, Barcelona (2018)

In een witte krijtcirkel op de vloer leest 
een performer gedichten voor die zijn 
geschreven door vrouwelijke dichters, 
haar stem alternerend tussen  publieke 
proclamatie en zacht fluister. Het 
volume van de stem van de performer 
(dat zei zelf kiest) bepaalt de ruimte die 
de performance inneemt. Het aantal 
dichtbundels van vrouwelijke dichters 
groeit bij elke uitvoering, en er zijn 
altijd boeken bij in de talen van de plek 
van uitvoering.  

Duur-performance, tekening, dichtbundels
Courtesy de kunstenaar
Première op de tentoonstelling Love with Obstacles, 
Rose Art Museum, Waltham (2020)

The Drawing on the Floor: 
A Monologue

The Labyrinth of  Female  
Freedom 
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Een boodschapper moet een levens-
belangrijke boodschap overbrengen. 
Maar de boodschapper identificeert, 
noch begrijpt de taal waarin het bericht 
is geschreven. Met een handgeschreven 
kopie van de boodschap probeert de 
performer onder de museumbezoekers 
iemand te vinden die de boodschap 
begrijpt, of in ieder geval aanwijzingen 
heeft over de taal en de betekenis van 
de boodschap.

Duur-performance
Courtesy de kunstenaar
Première in Brussel (2002)

De poster aan de muur, die eruitziet als 
modereclame of de hoes van een album 
van een boyband, maakt deel uit van het 
werk The Romeos. De gefotografeerde 
mannen (en misschien niet alleen zij) 
zijn de Romeo’s die in de postertekst 
worden beschreven. Ze werden exclusief 
gefotografeerd voor de tentoonstelling 
in het m hka en als bezoeker van het 
museum kan je misschien een aantal 
van de geportretteerde mannen tegen-
komen. Misschien heb je wel een fijn en 
amusant gesprek met een van hen, of 
wissel je terloops wat informatie uit over 
jezelf of de tentoonstelling – en wie weet 
ontstaat er zelfs een vriendschap. De 
titel van deze performance, The Romeos, 
is geïnspireerd op een Koude Oorlog-
strategie van Oost-Duitse spion en hoofd 
‘Hauptverwaltung Aufklärung’ Markus 
Wolf. Niet alleen wat de naam betreft zijn 
er overeenkomsten tussen de performan-
ce en die strategie, maar ook inhoudelijk, 
want de   performance heeft het vermo-
gen bij vreemden oprechte genegenheid 
op te wekken. Zou je je nog steeds laten 
inpakken, moest je weten dat de beoog-
de effecten in zekere zin onderhandeld 
werden en vastgelegd in een script? The 
Romeos bewijzen dat het mogelijk is om 
authentieke interesse en genegenheid 
op te wekken, zelfs wanneer het voor de 
tegenpartij om een contract of job gaat.

Courtesy de kunstenaar
Première op Frieze Art Fair, Londen (2008)

The Messenger The Romeos
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Een performer selecteert één bezoeker 
(en negeert schijnbaar alle anderen) 
en stelt een spel voor waarin een reeks 
vragen met ‘ja’ of ‘nee’ moet worden 
beantwoord. Als het antwoord juist is, 
wordt de volgende vraag gesteld, maar 
als het fout is, eindigt het spel. Alleen de 
sfinx kent de antwoorden; en hoe zij be-
slist of een antwoord juist is of niet, blijft 
een mysterie. Het werk is gebaseerd 
op de Oedipus-mythe uit de Griekse 
mythologie, waarin het mythische en 
genadeloze wezen de sfinx (een hybride 
van vrouw, leeuw en vogel) iedereen 
doodt en verorbert die haar raadsel niet 
kan oplossen.

Duur-performance
Courtesy de kunstenaar
Taal: Engels en Nederlands
Première op de tentoonstelling Luz Intolerable in 
Patio Herreriano, Valladolid (2005)

Twee performers staan tegenover 
elkaar, hun blikken permanent op 
elkaar gericht. Elk bevindt zich in een 
van de twee niet-concentrische cirkels 
die rechtstreeks op de vloer zijn ge-
schilderd. Wanneer de ene performer 
beweegt, moet volgens de uitvoerings-
instructies de andere ook van positie 
veranderen, zodat een constante afstand 
wordt behouden. Maar omdat de cirkels 
niet concentrisch zijn, kan de afstand 
op een gegeven moment niet meer 
aangehouden worden. De performers 
moeten telkens opnieuw beginnen, 
in een  eindeloos spel van constante 
onderhandeling.

Duur-performance en vloertekening
Courtesy Kerenidis Pepe Collection, Parijs
Première in La Verrière, Brussel (2017)

The Sphinx Two Planets Have Been  Colliding 
for Thousands of Years
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The Bug, 2022. Centreo Cultural Conde Duque. Performer: Krõõt Juurak. Foto: Estudio Perplejo voor El Amor
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Little object <a>, 2021. Performer: Francisco Rolo. Foto: Vasco Stocker de Vilhena voor Rialto6, Lissabon
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The Labyrinth of Female Freedom, 2020. Rose Art Museum, Brandeis University, Waltham, US.
Foto: Carlie Febo
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Amor Rojo, 2023. Filmstill, 90 min. 
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Speciale gasten
Op bepaalde zaterdagen organiseren we vier extra 
rondleidingen doorheen de tentoonstelling. Een 
expert focust telkens op een specifiek aspect van 
de artistieke praktijk van Dora García. Rondleidingen 
door: Dora García, Persis Bekkering, Bojana Cvejic, 
en Aaron Schuster.

Filosofisch café 
Op twee donderdagavonden organiseren we in 
samenwerking met filozoo een filosofisch café. We 
brengen telkens een filosoof en speciale gast samen 
om een thema te verkennen voor een breed publiek. 

Samen lezen
Op bepaalde zondagen organiseren we in samenwer-
king met Bond Zonder Naam Samen lezen: in kleine 
groep genieten van verhalen, fragmenten en gedich-
ten uit de brede wereldliteratuur.

Rondleidingen
Voor wie graag meer wil weten, staat ons team van 
professionele gidsen klaar om je te begeleiden door 
de tentoonstelling. Rondleidingen zijn mogelijk in 
Nederlands, Engels, Frans en Duits. Reserveren kan 
via reservatie@muhka.be.
 
Wandelgesprek
Individuele bezoekers kunnen op zondag tussen 14:00 
en 15:00 een wandelgesprek volgen. Deze rondleiding 
is gratis, mits geldig toegangsticket. Je hoeft hiervoor 
niet te reserveren.
 
Salon
In het Salon op de eerste verdieping kan je terecht 
voor creatieve opdrachten bij de tentoonstelling. 
Op zondagnamiddag, tussen 14:00 en 16:00, 
ontvangt een gastheer of gastvrouw je in het Salon. 
Reserveren is niet nodig, de activiteiten zijn gratis mits 
geldig toegangsticket.

ensembles.org
Op ensembles.org vind je een schat aan informatie 
over de tentoongestelde werken.

Bemiddelingsaanbod
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Filmprogramma Publicatie

Programma in De Cinema
In het kader van de tentoonstelling programmeert 
De Cinema verschillende films uit het oeuvre van 
Dora García die rechtstreeks verband houden met de 
tentoongestelde werken en die de thema’s van het 
project verruimen.

Love with Obstacles (2020)
Gevolgd door een Q&A met de kunstenaar, 
Dora García
Zondag 5 februari, 17:15

The Joycean Society (2013)
Met deelname van het Antwerp James Joyce Center
Zondag 5 maart, 17:15

DOUBLE BILL: 
El Helicóptero (2016)
La Eterna (2017)
Zondag 2 april, 17:15

Segunda vez (2017)
Met een nagesprek door Gerardo Salinas (KVS)
Zondag 7 mei, 17:15

Verder lezen
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Inserts 
in Real Time: Dora García Performance Work 
2000–2023, uitgegeven door het M HKA en K. Verlag 
(Berlijn) in mei 2023. Het biedt een overzicht van de 
op performance gebaseerde werken en gebaren van 
de kunstenaar, alsook een nieuwe lezing van enkele 
van haar werken vanuit het perspectief van politiek 
engagement, feminisme en ‘queer theory’.
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