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LUIS GORDILLO 

 

10.03 – 22.04.2022 

Inauguració dijous 10 de març, a partir de les 17.00h 

 

Presentem la sisena exposició de Luis Gordillo a Galeria Joan Prats, titulada Re/Encuentro, on mostrarem obres recents de 
l’artista, pintura, dibuix i grans políptics d’impressions digitals.   

Amb motiu de l’exposició, Ignasi Aballí ha escrit un text titulat Subinsconciente, que rendeix homenatge a l’obra de Luis 
Gordillo: 

Ruinas esparcidas confundidas con la arena gris ceniza refugio seguro. Cubo todo luz blancura rasa caras sin traza ningún 
recuerdo. Jamás fue sino aire gris sin tiempo quimera luz que pasa. Gris ceniza cielo reflejo de la tierra reflejo del cielo. Jamás 
fue sino este sin cambio sueño la hora que pasa. (Samuel Beckett. Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 

són els títols que m’atreuen en primer lloc. La referència escrita o literària que acompanya l’obra del pintor. Títols que a la seva 
manera expliquen la producció pictòrica i l’emmarquen en un determinat context. El del subconscient, el de l’inconscient, el dels 
jocs de paraules, el dels jocs amb el llenguatge, l’humor, la ironia, els dobles sentits, l’absurd, l’escriptura automàtica, la 
destrucció del llenguatge. La pintura escrita, la paraula pintada. Intentar registrar el que es veu, el que s’escolta i el que es 
percep al nostre voltant 

Superyo congelado, Dúplex vertical, Pregordillo, Gordillo Dúplex, Espejos/Miroirs, Iceberg Tropical, Iceberg Total, Imágenes 
una voz, Post-coitum, Organic Logotypes, policentro centrífugo vulnerable, Pintura interrogada, Contraespejo-S, Tocata y fuga, 
Oxigenando, Horizontalia, Aproximación-Aproximándose, Tancercatanlejos, Implantación de sueños, Confesión general, 
Sesión continua, Mix-Mixing, Luis Gordillo-Cemento nervioso, Gordillo insiste (aún), Fotoalimentación, Triplex, 
Carmenmásetcéteras, Genetic Islands… (títols d’exposicions de Luis Gordillo) 

els títols construïts amb pintura, amb fragments d’imatges, retalls, trossos arrancats, retallats i reunits sense lògica aparent. 
Pintura mental, no feta amb els ulls, amb la ment, amb el cervell en caiguda lliure, en una pendent sense fi que accelera 
exponencialment les idees, les visions, el color, les formes, la matèria, allò intangible, allò que és dins les vísceres, els fluxos i 
els fluïts, els circuits tancats del cos i el sistema nerviós per on circula la pintura 

veus superposades que no deixen de murmurar incessantment. La ment i la mà lluitant per contenir l’impuls, o per alliberar-lo. 
L’art és una qüestió de contenció, no d’expressió. Estaria d’acord Luis Gordillo amb això? 

impossibilitat de la visió panoràmica, tot es mira de prop, des de la distància curta. Com a màxim a un metre de les coses. 
Panoràmica propera, a la distància del braç com a molt. 

afegir, treure, posar, extreure, pintar, esborrar, tallar, enganxar, esquinçar, pensar, dubtar, fer, seure, aixecar-se, caminar, 
parar, pintar, escriure, pintar, dibuixar, pintar escoltar, pintar menjar, pintar dubtar, pintar olorar, pintar tocar, pintar parlar, pintar 
pintar... 

Ruinas refugio seguro hacia el que tan lejos por tanto falso. Jamás sino imaginado el azul llamado en poesía celeste sino en 
imaginación loca. Luz blancura que casi toca cabeza por el ojo en calma toda su razón ningún recuerdo. (Samuel Beckett. 
Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 
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fotografies dobles. Imatges dobles, preses des d’angles lleugerament diferents. Amb cada un dels ulls independentment, 
primer amb l’esquerre i després amb el dret. Mai amb els dos alhora, això és impossible. Imatges reals de l’irreal. Imatges 
irreals de la realitat, distorsionades. Alhora tan a prop i tan lluny. Ulls autònoms que miren cada un pel seu compte i perceben 
el mateix, o gairebé el mateix una mica diferent. La càmera no és el pinzell, però s’assembla molt. El pinzell i la càmera 
necessiten les mans, també els ulls i tot el cos, inclús el cervell 
 
la pintura, que mai és quelcom estàtic, la percebem amb tot el cos, la veiem amb tot el cos. La pintura requereix d’una activitat 
física intensa per a ser realment absorbida i compresa. La pintura és un exercici físic també per a l’espectador, sobretot per a 
ell. La pintura no només es veu amb els ulls, també s’ha de mirar amb els braços, les cames, els peus, les mans, l’estómac, els 
intestins, els pulmons... recórrer-la i caminar-la de dreta a esquerra i de dalt a baix. I viceversa. Si pensar és utilitzar els cinc 
sentits, no hi ha cap dubte que les pintures de Luis Gordillo estan molt pensades. Potser no pensades en el sentit racional del 
terme, però sí en aquell que ens serveix per a convertir imatges en pensaments. Imatges que es construeixen dins la ment, 
amb els cinc sentits i s’executen amb la mà, ja sigui amb un pinzell, un ganivet, unes tisores o una eina digital 
 
i trobo una imatge de l’espai on treballa Luis Gordillo. Veig diverses obres en procés, en diferents suports i amb diferents 
materials. Papers pel terra, alguns arrugats. Altres semblen abandonats. Són retalls, fragments d’intents pel terra i per les 
parets. Formes informes semblen associades per atzar i segur que l’atzar les tornarà a separar, fins que un nou atzar les ubiqui 
definitivament unes junt amb d’altres. Com les taques acolorides dels quadres a mig fer. I ho dic perquè encara es veu el blanc 
del fons, i quan es veu blanc és que alguna cosa no està acabada. Això ens han dit. S’ha de cobrir tota la superfície, fins que 
no es vegi res blanc. Els colors contra el blanc, la pintura contra el blanc. Verd pàl·lid grisenc i colors intensos, brillants i 
fluorescents. Però sempre el verd pàl·lid grisenc com a teló de fons. Com una amalgama que l’uneix i ho fixa tot al seu lloc. 
També pot ser blau pàl·lid grisenc, o rosa pàl·lid grisenc. Taules i cadires sense finestres amb papers i moltes altres coses, a 
vegades buides, a vegades plenes. Pensaments i formes sotmeses a un procés infinit de construcció i destrucció amb alguns 
moments de lucidesa, si es que això existeix 
 
m’allunyo lentament dels quadres deixant fragments del cos en ells. M’han mirat desconcertats, com si no sabessin que algú 
els miraria, com si no sabessin que seran exposats. Surto a l’exterior després d’haver estat tancercatanlejos i ja no soc el 
mateix que era abans d’haver estat oxigenant-me davant un Naufragio, l’ascensió de Marilyn i la Transmigración de almas. 
 
Cara al ojo en calma que casi toca en calma todo blancura ningún recuerdo. Jamás sino imaginado el azul llamado en poesía 
celeste sino en imaginación loca. Pequeño vacío gran luz cubo todo blancura caras sin traza ningún recuerdo. No fue jamás 
sino aire gris sin tiempo todo quieto ni un soplo. Corazón palpitante solo en pie cuerpo pequeño cara gris rasgos invadidos dos 
azul pálido. Luz blancura que casi toca cabeza por el ojo en calma toda su razón ningún recuerdo. (Samuel Beckett. 
Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 

 
Luis Gordillo (Sevilla, 1934). Viu i treballa a Madrid. Ha rebut diversos premis al llarg de la seva carrera: Premio Comunidad de 
Madrid (2009), Premio Velázquez a las Artes Plásticas (2007), Premio Tomás Francisco Prieto de la Casa de la Moneda 
(1999), Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes (1996), i Premio Nacional de Artes Plásticas (1981). Entre les seves 
últimes exposicions destaquen Memorándum al Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona (2021), 
...carmenmásetcéterAs..., Espacio Santa Clara, Sevilla (2019); Fotoalimentación, Museo de Arte Contemporáneo d’Alacant i 
Centre del Carme, València (2018); Confesión general, Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián; CGAC, Santiago de 
Compostela; Centro José Guerrero i Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada; CAAC, Sevilla (2016-2017); Luis Gordillo 
XXL/XXI, Artium, Vitoria (2014); Horizontalia, CAC Málaga (2012); Sin título (Provisional), Fundació Suñol, Barcelona (2010); 
Luis Gordillo - Iceberg total, Kunstmuseum Bonn (2008); Iceberg Tropical, Luis Gordillo. Antológica 1959-2007, MNCARS, 
Madrid (2007). Actualment presenta l’exposició Manicromático a Espacio Santa Clara de Sevilla. 

* Per facilitar-vos més informació i imatges, contactin amb galeria@galeriajoanprats.com 
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