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El fotògraf Manu Gordillo exposa
imatges eròtiques als Amics de les
Arts
Por amor a la fotografia" és un recull dels últims 20 anys de professió que es
podrà veure cada tarda de dimarts a diumenge fins al 14 de juny

Manu Gordillo a l'exposició d'imatges eròtiques Foto: A.M.

El fotògraf terrassenc Manu Gordillo http://manugordillo.com/)
(
exposa aquests dies als Amics de
les Arts i les Joventuts de Terrassa una col·lecció de fotografies eròtiques sota el títol "Por amor a la
fotografia". L'exposició es podrà veure cada tarda de dimarts a diumenge fins al 14 de juny.
Manu Gordillo fa més de 40 anys que va venir d'Osuna (Sevilla) al barri de Can Palet de
Terrassa, que l'ha vist créixer com a fotògraf i com a persona. Defineix les seves fotografies com
una simbiosi entre la pintura i la fotografia. "M'agrada la intemporalitat i que les fotos es
mantinguin en el temps", assegura Gordillo mentre fa un glop de cafè calent.
L'exposició, dividida en dues sales combina fotografies d'erotisme amb imatges de famílies. Una
vuitantena d'obres, totes elles amb una gran escena al seu darrere. Gordillo cuida fins a l'últim
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detall de l'attrezzo, amb múltiples elements i objectes que acompanyen els models. El joc de
llums de les imatges transporten el públic a diferents escenaris com una processó de setmana
santa, un dinar familiar o a un espai d'introspecció.
Per Gordillo el control de la llum és fonamental "m'encanten els pintors clàssics com Rubens o
Caravaggio que en les seves obres es poden apreciar molts clarobscurs, moltes ombres i
m'encanta reproduir aquests clarobscurs amb la fotografia".
El fotògraf assegura que amb els vint anys de professió ha fet de tot en fotografia, des de bodes,
fotografies de carnet i també fotografies als fèretres. Gordillo va començar a fer fotografies de
nuesa i amb el temps es va adonar que era el tipus de fotografia que li agradava. Una de les
coses que més valora Gordillo és que finalment la ciutat pugui veure part de la seva vida a
través de les fotografies. "M'agrada molt explicar coses, sense haver d'alçar la veu, a través de
les fotografies" assegura.

Manu Gordillo, fotògraf. Foto: A.M.

Una exposició que s'havia de fer a la Casa Soler i Palet però que finalment l'artista va decidir fer a
la sala dels Amics de les Arts i les Joventuts Musicals perquè la proposta de l'Ajuntament per
encabir la seva exposició els mesos d'estiu no li va agradar. Tampoc li va agradar rebre correus
electrònics on es diu que les seves imatges poden ferir algunes sensibilitats. Per la seva banda
l'Ajuntament "nega categòricament que mai s'hagi censurat l'obra del fotògraf Manu Gordillo per
part del Servei de Cultura".
De fet Gordillo va exposar l'any 2009 al Casal Cívic de Can Parellada imatges semblants a les
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que ara es poden veure als Amics de les Arts i aleshores no hi va haver cap problema. El mateix
fotògraf explica que sempre hi va haver bon tracte amb els diferents representants polítics. Des
del Servei de Cultura expliquen que com en tots els projectes que s'han d'exposar, es fa una
tasca de tria, acompanyament, assessorament i curació, que inclou la construcció d'un relat social
que serveixi de fil conductor a l'exposició.
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