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Como a Alicia de Lewis Carrol que vai descendendo hacia o interior da terra, a artista 
(que non fai performances) vaise preguntando hacia onde a leva o paso do tempo. 
Alicia trataba de analizar o que lle estaba sucedendo, (ó mesmo tempo que caía).  
Amaya tamén analiza o que lle ocurre, con apenas un retardo temporal, unha quebra moi 
leve, que empuxa ó presente hacia a narración, e coa narración construe a realidade. 
 
¿Qué pode anticipar a artista do que vai suceder?. Aparece a realidade e mentras espera 
desconcertar o público, tamén o público a desconcerta a ela coas reaccións que non 
pensara, pensaba no aburremento, na decisión de marchar, pero este público, a interroga 
cordialmente, a acompaña na súa incomodidade. Ela está exposta e o público expón  
certa familiaridade do ámbito académico-doméstico, aquí, (parece decir o público) nos 
coñecemos todos. 
 . 
Menstras está aí, se explica: a incomodidade, o tempo, as reaccións do público. 
Tamén se expresan as dúbidas previas, os pensamentos que anticipan a realidade, o 
proceso de construcción do proxecto.  
Coa presencia, (que insiste, non é performance), exponse, está diante do público. Na 
performance ningunha coraza de personaxe actua de película protectora para separar a 
realidade. Aquí preséntase a realidade é o seu análise, mentras se fala de aquilo que esta 
sucedendo. 
 
Unha realidade que se construe coa metalinguaxe: “isto non é unha performace” como 
aquilo (hai tempo) non era unha pipa. 
 
Os proxectos de Amaya danlle unha volta a metamorfóse do obxeto artístico, fai 
evidentes os procesos e as dúbidas que na tradición de artista-heroi permanecían 
agochados. Xoga cos materiais (os cartos no proxecto da Fundación Laxeiro), o custo da 
vida da xoven artista (Yo gasto, Galería Pilar Parra-Romero, 2008) trasladando ós 
lenzos os tickets de eses gastos, no proceso, aparece a plusvalía, o mercado, e tamén o 
impredecible, o que habitualmente non explicitamos. 
 
Quizais aparecen de refilón as motivacións para narrar o que facemos, as motivacións 
para o silencio; facer evidente o extrañamento do outro, a súa mirada sobre os teus 
actos. Evidenciar tamén a súa incomodidade. 
 
(Na interpretación aparecen tamén os propios silencios, a ausencia que ocupa un lugar, 
o que pensaches e non fixeches. As veces precisariamos incluso instruccións para calar, 
facelo sen estar espidas frente ó silencio de Duchamp.) 
 
 
 
 
 


