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DORA GARCÍA: HERE COMES EVERYBODY 
Inauguració: divendres 13 de setembre, 2013, de 19:30 a 21:30 h 
Exposició: 14.09 > 06.11.2013. Dimarts a divendres d’11 a 19 h, dissabte amb cita prèvia 
 
ProjecteSD té l’honor de presentar Here Comes Everybody, la segona exposició individual de Dora García a la galeria, on es mostra una selecció dels seus 
treballs més recents. Algunes de las obres que s’exposen han estat desenvolupades arrel de l’obtenció del Premi Internacional d’Art Contemporani (PIAC), 
concedit per la Fundació Príncep Pierre de Mònaco i han estat exposades a l’Espai Punch de l’illa Giudecca dins del programa col.lateral de la 55ena Biennal 
de Venècia. 

El títol de l’exposició, Here Comes Everybody (HCE), es refereix al nom del caràcter central del Finnegans Wake de James Joyce, personatge o principi en el 
que s’hi han reconegut, entre innombrables interpretacions, a Déu; a Cromwell; al pare d’Oscar Wilde, William; a un conqueridor noruec; i a un salmó 
danès. En aquest sentit, el dels referents infinits, l’exposició entronca directament amb l’anterior de l’artista a ProjecteSD, Men I Love (2009). 
Des de l’any 2010, Dora García ha seguit una línia d’investigació en la qual l'obra de Joyce ocupa un lloc central, reconeixent en ella temes molt presents 
en el treball de l’artista des dels seu inicis: "La idea de text i interpretació, la lectura com a acció, el llenguatge com a traductor del real i potser com a 
creador de la realitat, el llenguatge com a estructura de l’Inconscient. La poesia, com a malaltia, com o desviació del llenguatge. Tot això hi trova a Joyce, 
però també l’artista i l’audiència, l’artista i l’èxit, l’artista com a creador de públics. I també, per suposat, Finnegans Wake com a text. Un llibre que 
destrueix el llenguatge.” (1) 

El llenguatge devora el que és real (Jacques Lacan, le Sinthome). The Joycean Society (video HD, 53'), una de las obres centrals de l’exposició, retrata a un 
cercle de lectors de la Zürich James Joyce Foundation dedicat a la lectura del Finnegans Wake. Juntament amb les peces videogràfiques anteriors de 
García The Deviant Majority (2010) i The Inadequate (2011), The Joycean Society és la tercera entrega d’aquesta trilogia. El video mostra una petita 
habitació plena de gom a gom de llibres (la biblioteca Joyceana més completa d’Europa), on aquest grup d’amateurs -en el sentit original de la paraula- es 
reuneix semanalment des de 1986 per llegir el text en veu alta i aportar possibles interpretacions, en un acte de gran dedicació però gojós. Els seus 
membres donen forma a una espècie de laboratori amb un mètode de treball que está condicionat per les pròpies característiques del llibre: en primer 
lloc pel seu caràcter fosc, inesgotable, i canviant, en el que molts hi han vist la millor representació possible de l’Inconscient. I en segon lloc, per la pròpia 
naturalesa circular de l’obra, el final de la qual enllaça amb la frase del començament de manera que no hi ha ni principi ni fi establerts. En el transcurs 
del video, lectors i espectadors es deixen captivar per l’estranyesa d’una pràctica ben comú: la conversa. 

Jacques Lacan Wallpaper (2013), és l’edició com a peça única d’un paper pintat realitzada a partir d’un dibuix original. L’obra presenta imatges amb 
referències que van des de Robert Walser al Seminari XXIII de Lacan Le Sinthome, dedicat a Joyce. El format (paper pintat) és una al.lusió a l’obra de 
Robert Gober Hanging Man/Sleeping Man (1989-96), o al relat clàssic de terror The Yellow Wallpaper (1892) de l’escriptora nord-americana Charlotte 
Perkins Gilman. Idees i referències que associen l’obra a nocions com: la imatge de fons, la imatge patró, la imatge teixit, l’Inconscient com a llenguatge 
de l’Altre, la idea de “paper pintat” com a representació dels somnis, de l'oníric. 

Jacques Lacan i la seva utilització dels escrits de Joyce per explicar el seu concepte de “símptoma” són de nou referències per a García en la peça Partitura 
Sinthome [Estudis preparatoris] (2013). L’obra es compon d’un quadern de setanta-sis dibuixos originals a grafit i del propi llibre de Lacan Le Séminaire 
livre XXIII, Le Sinthome, de la lectura del qual l'artista extreu material per a dissenyar una coreografia. Els dibuixos funcionen a manera de lèxic 
coreogràfic que es correspon amb el text, designat com a partitura. Si les estratègies fonamentals de l’Inconscient són la condensació i el desplaçament, 
ens trobem aquí amb un exemple clar de condansació (condansation, és el terme utilitzat per Lacan). 

A Malson (2013) García retorna a la seva sèrie Leído Con Dedos De Oro iniciada l’any 1999. En aquesta ocasió, utilitza una bella edició de la traducció a 
l’italià d’Anna Livia Plurabelle, llibre primer capítol vuit del Finnegans Wake. Com el títol de la sèrie clarament indica, les pàgines són impregnades d’or en 
ser llegides. Un senzill i eloqüent gest que tanca l’exposició. 

 

(1)  [“… brings us by a commodius vicus of recirculation back to”. A conversation between Anna Daneri and Dora García on The Joycean Society]. A The 
Joycean Society. Foundation Prince Pierre de Monaco, Silvana Editoriale, 2013. 

Dora García (*Valladolid, ES, 1965, viu i treballa a Barcelona) 
Exposicions individuals recents: The Joycean Society, acte col.lateral durant la Biennal de Venècia, Prince Pierre Foundation Monaco, Giudecca; The Inadequate, 
Pavelló espanyol, Biennal de Venècia (2011); Power to the People: Contemporary Conceptualism and the Object in Art, the Australian Centre for Contemporary Art, 
Southbank, Victòria (2011); I am a judge. Kunsthalle Bern, Berna (2010); Rooms, Conversations, Galerie fur Zeitgenossische Kunst, Leipzig, 2007; Code inconnu, 
S.M.A.K., Gant, 2006; Todas las historias, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2006 
Exposicions col.lectives recents: Exile, Tel Aviv Museum, Tel Aviv, Israel, comisaariada per Steven Henry Madoff; Die Klau Mich Show: radicalism in society meets 
experiment on TV, Documenta 13, Kassel (2012), The Unexpected Guest, Bienal de Liverpool (2012), Descriptive Acts, SFMOMA, San Francisco (2012), Blow up, cycle 
Side Effects, Jeu de Paume, Paris (2012), Contemporary Art & Science Fiction. Grand-Hornu Museum of Contemporary Art, Hornu (2012); Books on Books, Swiss 
Institute Contemporary Art, New York (2011), The Fifth Column, Secession, Viena (2011) y The Rehearsal of Repetition, Grantpirrie Gallery, Sydney (2011). Skulptur 
Projekte Münster, Münster, 2007.  
Properes exposicions i projectes: exposició individual a la Kunsthalle de Bregenz, KUB Arena, Àustria; Bergen assembly 2013, Bergen, Noruega; projecte individual a 
Rupert, Vilnius, Lituània, comissariat per Juan de Nieves. 
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