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Carlos Amorales zet animatie, video, film, 
tekeningen, installaties, performance en 
geluid in om taal, betekenis en identiteit 
te onderzoeken. Hij werkt regelmatig met 
maskers, onleesbare codes en collages om 
zijn eigen auteurschap op de proef te stellen. 
Amorales werkt op het kruispunt van politiek 
en esthetiek. Veel werken in de tentoonstelling 
vertellen verhalen over de gespannen 
verhouding tussen mensen en de massa 
waarvan ze onderdeel zijn. 

Amorales werd in 1970 geboren in Mexico-
Stad. In 1990 verhuisde hij naar Amsterdam, 
waar hij studeerde aan de Gerrit Rietveld 
Academie en de Rijksakademie. In 2004 
vestigde hij zich weer in Mexico-Stad. 
Hier bouwde hij aan zijn ‘Liquid Archive’: 
een verzameling van duizenden digitale 
silhouetten, waarvan iedereen vrij gebruik 
mag maken. Beelden uit dit archief vormen 
vaak de bouwstenen voor Amorales’ werken in 
uiteenlopende media. 



Deze tentoonstelling is niet chronologisch of 
thematisch geordend, maar associatief: zelf 
vergelijkt hij het met een gereedschapskist. 
De titel van deze tentoonstelling is een knipoog 
naar de legendarische gelijknamige studio 
van Andy Warhol, waar Warhol samen met 
zijn entourage aan een gigantische 
beeldproductie werkte. 

De tentoonstelling Carlos Amorales – The 
Factory is mede tot stand gekomen dankzij 
de genereuze bijdrage van Ammodo en wordt 
mede mogelijk gemaakt door Nils Stærk, 
Kopenhagen en kurimanzutto, Mexico-Stad.  
De publicatie is mede tot stand gekomen 
dankzij de steun van het Jaap Harten Fonds  
en Colección Isabel y Agustín Coppel.
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Amsterdam, 2013
een-kanaals videoprojectie, zwart-wit, geluid,  
21 min. 
Studio Carlos Amorales c/o kurimanzutto, 
Mexico-Stad 

Screenplay for Amsterdam, 2012 – 2013
xerografie
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

De film Amsterdam is, in de woorden van 
de kunstenaar, een ‘liefdesverhaal dat een 
vreemde wending heeft genomen’. Hij schreef 
het script samen met de Argentijnse auteur 
Reinaldo Laddaga. Vervolgens zette hij de tekst 
met behulp van een kopieerapparaat om naar 
een filmscenario in een nieuwe, abstracte taal 
bestaande uit symbolen, tekeningen en foto’s 
van de acteurs. Dankzij dit onconventionele, 
onleesbare scenario konden de regisseur 
en acteurs op een associatieve manier te 



werk te gaan: improvisatie stond centraal 
tijdens de opnames, die plaatsvonden in 
de kelder van het gebouw waar Amorales’ 
atelier gevestigd is. Omdat de geschreven en 
gesproken tekst onbegrijpelijk is geworden, zijn 
de gezichtsuitdrukkingen van de acteurs de 
belangrijkste vorm van communicatie. Amorales 
verwerkt regelmatig persoonlijke ervaringen in 
zijn werk. De film is vernoemd naar de stad 
waar hij werd opgeleid tot kunstenaar, nadat 
hij op zijn negentiende Mexico verliet terwijl 
hij alleen zijn moedertaal sprak. Veel van zijn 
projecten gaan over onderwerpen als taal, 
betekenis, tekens en het al dan niet begrijpen 
ervan.



1.18 – 1.21 

Black Cloud, 2007
papier 
Collectie Diane en Bruce Halle

Een zwerm papieren motten neemt 
bezit van de muren en plafonds van de 
museumzalen. Amorales, in wiens werk 
verhalen een belangrijke rol spelen, vertelt de 
ontstaansgeschiedenis van dit werk graag als 
anekdote. Het begint met een droom over een 
kamer vol motten – een beeld dat zo sterk 
is, dat hij het meteen in een kunstwerk wil 
omzetten. Hij knipt duizenden motten uit papier 
en bevestigt ze op de muren, het plafond, de 
ramen en de deuren van zijn atelier. Uiteindelijk 
is de invasie zo volledig, dat Amorales en 
zijn team gedwongen zijn het atelier te 
verlaten. Hierna volgt de zwerm de route die 
kunstwerken vaak afleggen: eerst nemen ze 
bezit van een galerie, dan van een kunstbeurs, 
het huis van een kunstverzamelaar en ten 
slotte musea over heel de wereld. 



De zwerm voegt zich telkens naar de 
architectuur van deze ruimtes, net als water 
dat zich vormt naar het vat waar het in zit. De 
motten zijn in dit verhaal een actief onderwerp 
en niet het lijdend voorwerp. Uiteindelijk 
gaan ze een heel eigen leven leiden buiten 
de kunstwereld – in het werk Black Cloud 
Aftermath, tentoongesteld in zaal 1.28, is te 
zien hoe.
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Life in the Folds, 2017
mixed media installatie met video projectie, 
zwart-wit, geluid, 50 min.
met dank aan de kunstenaar & Nils Stærk 
Gallery

Taal bestaat niet alleen uit geschreven 
en gesproken tekst, maar ook uit tekens, 
symbolen, geluiden en patronen. In dit project 
onderzoekt de kunstenaar wat er van taal 
overblijft wanneer deze niet meer begrijpelijk 
is. Een zelfontworpen, onleesbaar alfabet van 
abstracte knipsels staat centraal en vormt de 
basis voor een nieuwe audiovisuele taal. De 
rangschikking van de letters maakt duidelijk 
wat voor type tekst we voor ons hebben: 
gedichten, brieven of lijsten. Iedere letter is ook 
een driedimensionaal object in de vorm van 
een ocarina, een fluitje van gebakken klei. Zo 
brengen alle letters van het onleesbare alfabet 
een eigen geluid voort. Het typografische en 
visuele element is vertaald naar een auditief 



element – we kunnen de abstracte taal zien 
en horen, maar ondertussen begrijpen we nog 
steeds niet welk verhaal er verteld wordt. Dat 
gebeurt pas in de film The Cursed Village, 
waarin abstractie, figuratie, tekst en muziek 
samenkomen. Een migrantenfamilie arriveert 
in een vijandig gezind dorp en wordt gelyncht; 
een praktijk die Mexico helaas niet vreemd is. 
Gefrustreerde burgers die vinden dat de staat 
faalt, nemen het recht in eigen handen – soms 
met fatale gevolgen.
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Orgy of Narcissus, 2019
zijde 
met dank aan de kunstenaar, kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York, en Nils Stærk Gallery
Deze werken zijn ontwikkeld in samenwerking 
met het TextielLab, de professionele werkplaats 
van het TextielMuseum. 

Deze kleurrijke panelen vertellen het verhaal 
van een held die gevangen lijkt in een 
narcistische orgie met onverzadigbare klonen 
van zichzelf. Onze held lijkt zich wel te 
vermaken, maar op het tweede gezicht heeft 
niemand het echt naar z’n zin – het is eerder 
een bizarre nachtmerrie dan een vrolijke orgie. 
Amorales onderzoekt hier het eigentijdse 
culturele fenomeen memes: plaatjes en filmpjes 
die zich verspreiden via internet, waarbij de 
betekenis razendsnel kan veranderen en binnen 
de kortste keren volstrekt onbegrijpelijk is voor 
buitenstaanders. De verspreiding van memes 
vertoont opvallende gelijkenissen met die van 



biologische virussen, en doet ook denken 
aan hoe roddels en mythes ontstaan: telkens 
wanneer ze worden naverteld, veranderen ze 
een beetje, om zo een heel eigen leven te gaan 
leiden. Onderwerpen als dupliceren, anonimiteit 
en het verloren gaan van auteurschap spelen 
al langer een rol in het werk van Amorales. 
Sinds de opkomst van memes hebben ze een 
nieuwe urgentie gekregen. Hij koos expres 
voor geweven textiel – bij uitstek een analoog 
medium. De kunstenaar maakte Orgy of 
Narcissus speciaal voor deze tentoonstelling,  
in samenwerking met het TextielLab in Tilburg.
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We’ll See How All Reverberates, 2012
staal, koper en epoxy
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

Deze installatie is gebaseerd op mobiles, 
de abstracte hangende sculpturen waar de 
Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder 
(1898 – 1976) bekend mee werd. Amorales 
verwisselde Calders kleurrijke zwevende 
vormen met bekkens, zodat de mobile als 
slaginstrument gebruikt kan worden. De muziek 
die de mobile voortbrengt, is een afspiegeling 
van de gemoedstoestand van bezoekers: 
maken ze subtiele harmonische ritmes of 
ontaardt het in een anarchistische chaos van 
geluid? 

Bezoekers mogen het kunstwerk met de 
slagstokken bespelen.
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Dark Mirror, 2008
hars en autolak
Collectie Vanhonsebrouck

Deze sculptuur is ontstaan uit een combinatie 
van twee afbeeldingen uit het Liquid Archive, 
Amorales’ uitgebreide verzameling digitale 
silhouetten die gebruikt en hergebruikt worden. 
Het vogelsilhouet komt van stickers die moeten 
voorkomen dat vogels tegen ramen vliegen. 
De andere afbeelding is een spinnenweb. 
In een grafisch computerprogramma liet 
de kunstenaar het spinnenweb als een 
snijinstrument de vogel doorklieven. Er ontstaat 
spanning tussen de regels van de virtuele en 
de fysieke wereld: in het echt lijkt het net alsof 
het beeld in stukken kapot is gevallen.
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Aprende a joderte, 2019
gouache op muur
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

Obscene teksten zijn gecombineerd met 
afbeeldingen uit een boek over lichaamstaal 
in middeleeuwse iconografie. De figuren zijn 
ondergedompeld in een beladen, agressieve 
sfeer: een verwijzing naar een wereld waarin 
het onderscheid tussen privémeningen en 
publieke uitingen niet altijd meer duidelijk is. 
Het internet staat vol met grove scheldkanon-
nades, al dan niet anoniem geuit. Maar ook in 
de marges van middeleeuwse handschriften zijn 
soms obsceniteiten gekrabbeld. De kunstenaar 
gebruikt zowel Engelse als Spaanse vulgaire 
taal, beiden talen die niet altijd vrijwillig in 
de monden van mensen beland zijn. Hiermee 
verwijst hij naar de ruwheid van een doorgaand 
kolonisatieproces – een proces dat onze heden-
daagse samenleving met het verleden verbindt.
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El no me mires, 2015
een-kanaals videoprojectie, kleur, geluid, 
papiercollage op drie muren, 50 min.
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

In de droom van een opiumroker wordt 
een mythe uit de Inuitcultuur naverteld. De 
hoofdpersoon, een zeehondenjager wiens 
vader door Europese walvisvaarders is gedood 
na handel met ze te drijven, is door een 
toverspreuk onzichtbaar voor Europeanen. De 
film is doordrongen van het idee van collage. 
Zo refereert Amorales aan de kostuums en 
decors van de Russische kunstenaar Kazimir 
Malevich (1879 – 1935) en aan de theorieën 
van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys 
(1921 – 1986). De rollen worden gespeeld door 
Philippe Eustachon en de zoons van Amorales.
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Amorales vs. Amorales (Tijuana), 2000
een-kanaals videoprojectie, kleur, geluid,  
33 min.
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

Amorales Interim, 1997
video, kleur, geluid, 3 min., 42 sec.
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

Amorales Mask, 1996 – 2009
lycra en vinyl
met dank aan de kunstenaar

Ontwerp voor Amorales Mask, 1996
marker op xerografie
Collectie C. van Enckevort, Maastricht



Interior vs. Exterior (Amorales Project), 
1996 – 2003
chromogene kleurendruk 
Rocío & Boris Hirmas Collectie

Certificate of Identity Loan, 1996
typoscript
met dank aan de kunstenaar

Onder de noemer ‘Amorales Project’ 
experimenteerde Carlos Amorales jarenlang 
met zijn identiteit als kunstenaar. Eerst gaf 
hij zichzelf de naam Amorales (Spaans voor 
amoreel), een combinatie van de achternamen 
van zijn ouders. Vervolgens maakte hij van 
deze ‘Amorales’ een echt karakter. Doormiddel 
van het Identity Loan Certificate kon iemand 
anders deze identiteit tijdelijk aannemen – 
verschillende mensen namen zo als ‘Amorales’ 
zijn plaats in bij discussies, lezingen en zelfs 
een kunstopleiding. Vervolgens mengde de 
kunstenaar zich in de wereld van Lucha Libre:
een in Mexico razend populaire vorm van 
professioneel worstelen, waarbij de deelnemers 



gemaskerd zijn. Hij liet een masker maken van 
zijn eigen gezicht: de drager kreeg automatisch 
de identiteit ‘Amorales’. Om de verwarring 
compleet te maken, liet hij in Amorales vs. 
Amorales het karakter Amorales tegen zichzelf 
worstelen. Het gevecht, een doorgaans 
eenvoudige vorm van massavermaak, werd 
zo een vreemd en gecompliceerd spektakel. 
De verwarrende wedstrijd werd uitgevoerd 
in musea over de hele wereld, maar ook 
in traditionele Mexicaanse worstelarena’s. 
Amorales liet met dit project de kunstwereld en 
de wereld daarbuiten in elkaar overlopen.
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La Lengua de los Muertos, 2012
zeefdruk
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

In 2006 riep de Mexicaanse regering een 
‘oorlog tegen drugs’ uit. Deze liep al snel 
compleet uit de hand: extreem gewelddadige 
moorden zijn er nog altijd aan de orde van de 
dag. Veel Mexicaanse kunstenaars proberen 
zich tot deze ontwrichte staat van hun land te 
verhouden. Amorales maakte een fotoroman, 
gebaseerd op gruwelijke tabloidfoto’s van 
slachtoffers. De spraakballonnen zijn gevuld 
met teksten in een onleesbaar alfabet – de 
zin van dit geweld overstijgt ieder begrip en is 
onmogelijk te rationaliseren.
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Black Cloud Aftermath, 2007 – 2016
inkt op papier
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

Het kunstwerk Black Cloud, te zien in zalen 
1.18 – 1.21, ging een heel eigen leven leiden 
nadat een bekend modemerk het nogal letterlijk 
als inspiratie nam voor de inrichting van een 
winkel. Al snel belandde de zwerm motten als 
patroon op de catwalk, waarna goedkopere 
merken het massaal kopieerden. Zonder dat 
Amorales er zeggenschap over had, raakte zijn 
werk in de draaikolk van globaal kapitalisme. 
Door dit werk te maken eigent de kunstenaar 
het verhaal van de nasleep van Black Cloud 
toe als zijn eigen werk: hij speelt immers al zijn 
hele carrière met de thema’s anonimiteit en 
auteurschap.



1.28

Vertical Earthquake, 2010
staal en grafiet op muur
Collectie MUDAM Luxembourg – Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean 
Collectie De Bruin-Heijn 
Collectie B.J. van Egteren 
Inge & Philip van den Hurk 

In 1985 werd Mexico-Stad getroffen door 
een zware aardbeving. Volgens velen trad 
de regering in de nasleep niet adequaat op, 
waarop burgers zelf hun verantwoordelijkheid 
namen. Dit werk herinnert aan de aardbeving, 
die cruciaal was voor de politieke en 
esthetische ontwikkeling van Amorales. 
Met behulp van linialen, niet kaarsrecht 
maar met de grillige vorm van scheuren in 
gebouwen, tekende hij op de muren. Uit chaos 
ontstaat zo toch weer een georganiseerd 
patroon – net zoals uit sociale anarchie nieuwe 
orde kan voortkomen.
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Psicofonias, 2008
drie-kanaals video, zwart-wit en kleur, geluid, 
3 min.
met dank aan de kunstenaar en kurimanzutto, 
Mexico-Stad / New York

In dit werk wordt beeld vertaald naar geluid. 
De afbeeldingen komen uit het Liquid Archive, 
Amorales’ verzameling digitale silhouetten 
die gebruikt en hergebruikt worden. Een 
computerprogramma zet de contouren om 
in muziek: zodra ze de onderkant van het 
scherm raken, klinkt er een toon. Zo ontstaat 
een complexe, niet-harmonieuze compositie. 
Psicofonias is een hommage aan Conlon 
Nancarrow (1912 – 1997), een Amerikaans-
Mexicaanse componist die stukken schreef 
voor de pianola: een soort piano die 
automatisch kan spelen door middel van 
kartonnen rollen waarin gaatjes zijn geponst. 
De derde projectie begint met het beeld van 
een wereldkaart, die vervolgens uiteenspat. 



De afzonderlijke landen zwerven als abstracte 
vormen tegen een donkere achtergrond, 
waarna zij zich hergroeperen en tenslotte weer 
een samenhangend wereldbeeld vormen.
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Peep Show, 2019
neonlicht
editie geproduceerd door Galería Albárran 
Bourdais, met dank aan de kunstenaar

Op internet kunnen fenomenen binnen korte 
tijd een eigen leven gaan leiden – zo kan een 
onschuldig stripfiguur, eindeloos anoniem 
gekopieerd en ten slotte toegeëigend door 
extreemrechts, uiteindelijk als haatsymbool 
bekend komen te staan. De oorspronkelijke 
maker heeft geen zeggenschap over deze 
transformatie. Als statement nam Amorales 
de controle over dit proces terug: hij tekende 
een karakter en kopieerde het net zo vaak tot 
de betekenis ambivalent werd. Dankzij de vele 
herhalingen ontstond een decoratief patroon, 
hier uitgevoerd als neon lichtinstallatie. Het 
karakter in de installatie zit gevangen in een 
ambigue voyeuristisch spektakel: het kijkt naar 
zichzelf in een situatie die zowel plezierig als 
ongemakkelijk is.


