




“Quizais, the end” é, posiblemente, a última exposición de Re-
beca Lar con ou sobre bruxas. Trátase dunha mostra centrada 
no proceso e no cambio que marca o fin dunha etapa e o come-

zo dun percorrido por novas inquedanzas temáticas.

Neste proxecto atopamos obras que tratan a bruxaría enten-
dida como actividade feminista, xa habitual no anterior tra-
ballo da artista, pero tamén vemos outras pezas que supoñen 

homenaxes a mulleres anónimas, así como pequenas incur-
sións en asuntos de memoria histórica ou sufraxistas.

 
Sempre dende unha perspectiva de xénero, a artista cita as 
suas fontes teóricas e fílmicas, xoga coas palabras que dan 
título á exposición, crea composicións pictóricas a través de 
collages textís e bordados ou constrúe monocromos con textos 

mecanografados



Xogo de letras #2 (incendiarias)
2020
Transferencias sobre tecidos
120 x 90 cm
PVP: 750 €



Vista exposición





Estado de la cuestión (retrato incipiente de mi tesis doctoral)
2018
Debuxo dixital
15 x 20 cm
PVP: 150€ / unidade



Coroza
2018
Bordado e tecido
37 x 12 x 12 cm
PVP: 200€ / unidade

(imaxe inferior detalle)



Preside a lúa I 
Preside a lúa II
2019
Bordado sobre tea
50 x 50 cm
PVP: 300€ / unidade

(imaxe inferior detalle)



Monocromo I (La trinchera infinita)
Monocromo I (Pa negre)
Monocromo I (Las trece rosas)
2020
Pintura dixital sobre papel
20,5 x 30 cm
PVP: 200€ / unidade



Xogo de letras #1 (marzo)
2020
Bordado e tecido
46 x 29 x 38 cm
PVP: 1130 €



Lumes
2020
Técnica mixta
16,5 x 22,5 cm
PVP: 150 € / unidade





Amelia, Agustina o La Zapatera
2020
Collage
31,5 x 44 cm
PVP: 400 €



Recetas
2018
Pintura dixital sobre tea
30 x 50 cm
PVP: 300 €/ unidade 



Quizais, the end
2020
Fanzine
Edición 20
PVP: 15 €



“Quizais, the end” exposición individual de Rebeca Lar 
do 14 de Novembro ao 12 de Decembro do 2020

na galería LA DOCE

www.ladoce.net

contacto:
info@ladoce.net

Avd. Constitución nº 12 15930 Boiro (A Coruña)


