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El fotògraf i director creatiu Gori Vicens (Palma 1968) presenta "PRIDE" en el Casal Son 
Tugores d'Alaró. Una mostra fotogràfica centrada en la temàtica de les desfilades de l'Orgull de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals: LGTB. Instantànies en blanc i negre i de gran format, 
que mostren expressions, carícies, insults, sensualitat, persuasió, lascívia, desig, luxúria, 
carnalitat, estimulació, tot això vist des d'una perspectiva 
d'observador curiós. Una mostra que té com objectiu 
aportar una visió contemporània i documental entorn de 
l’"Art Gai. “Pride" recull 17 fotografies i un vídeo 
realitzats entre 1996 i 2010, a Nova York, Ciutat del 
Cap, Madrid, Turi, Berlín, Los Angeles, San Francisco, 
Lisboa, Copenhaguen i Londres. Ciutats que han servit 
d'escenari perquè, aquest creador, ens mostri i deixi un 
vast testimoniatge de la realitat que viuen els 
personatges d'aquesta festa que, a més de diversió, cerquen reafirmar el seu dret a ser el que 
volen ser.  
 
Les imatges impreses i exposades en aquest espai són només una petita mostra de tot el treball 
que aquest fotògraf ha realitzat durant tots aquests anys. Un projecte que com ens conta l'autor: 
"Va començar a la ciutat de Nova York en 1996, en el mateix lloc on en 1969 van començar les 
primeres manifestacions homosexuals que van marcar l'inici d'un moviment que encara avui 
lluita per la igualtat de drets". Un projecte infinit que, any rere any per aquestes dates, fa viatjar 
a aquest fotògraf per alguna part del món retratant la realitat en diferents idiomes però amb una 
missatge únic per a tots: la llibertat de ser el que un vol ser.  
 

"PRIDE" es va presentar per primera vegada a la Galeria 
Fran Reus de Palma, coincidint amb la Setmana de l'Orgull 
Gai i emmarcat dintre del programa expositiu PalmaPhoto 
2011, al juny del passat any. A l'agost, vam poder veure 
algunes d'aquestes fotografies formant part d'AlArt- una nit 
d’art a Alaró. Ara, i en col·laboració amb la Galeria Fran 
Reus podrem veure l'exposició completa d'aquest jove i 
reconegut fotògraf.  

 
Gori Vicens es va iniciar en el món de la fotografia a l'Escola d'Arts i Oficis de Palma. Després 
es va traslladar a Barcelona, on va continuar la seva formació i es va graduar en Publicitat i 
Màrqueting en 1993. La seva carrera es divideix entre la creació publicitària i la fotografia. Ha 
viscut en les ciutats de Barcelona, Londres, Los Angeles i Nova York on ha treballat com 
reporter gràfic per a la prestigiosa agència de premsa Cover i ha signat fotografies a revistes i 
diaris de tirada internacional 
(Stern, Entertainment Weekly, People, Paris Match, The New York Times, New York Puesto, 
Tiempos del Mundo, The Sun, The Mirror, El País, ABC, Bild, Gong, Ultima Hora, Diari de 
Balears, Dpalma, etc.) 
Com creatiu de publicitat, ha treballat a diverses agències, d'entre les quals destaca el treball fet 
amb Washington Olivetto a Barcelona i a Castor Advertising a Nova York, on va crear anuncis 
per a clients com Budweiser, Racc, Kmart, GMC, Titanlux, Bacardi. Des de 2001, treballa entre 
Palma i Berlín, on edita i dirigeix la revista cultural DPALMA (d-palma.com). Duu editats 5 
llibres de fotografia, entre els quals podem destacar "Porcs, Mirades Tallades" editat el 2009 o 
“Al trot” editat en 2011.  
 
Ho organitza:         Hi col·labora:       


