
Fiona Morrison (Encamp, Andorra 1970) 
 
 
2018-“Dins del bosc” exposició col.lectiva, el quadern robat, Barcelona 
2015-Homenatge a Vazquez Montalbán, amb l'obra fotogràfica "Arròs negre amb un toc de núvol” 
         "Inspirada del llibre Les receptes de Carvalho, col·lectiva. Itinerant per Alemanya, Anglaterra, 
         i Rússia. 
2014-Exposició a Paris amb l'obra exposada a Venècia, a l'Institut d'Estudis Catalans a La Marée. 
        -“Un canvi d’aires”. exposició col.lectiva, el quadern robat, Barcelona 
2013-Participa a la Biennal de Venècia amb el video Two Walks 
2010-Maig: presentació del llibre L'U a Arts Santa Mònica i exposició de les imatges del llibre 
        -“Llocs/Lugares/Places” exposició individual a Joan Prats-Artgràfic 
2009-Exposició col·lectiva homenatge a Vicente Aleixandre, al costat de Riera i Aragó, Carmen 
          Calvo, Santi Moix, Josep Uclés, Luis Gordillo, Enrique Brickman, Menchu Lamas, etc. 
         -Exposició col·lectiva de les obres premiades en els Premis Honda-La Garriga 
2008-Exposició individual a la galeria KIRON de París, juntament amb l'artista Josep Uclés. 
2007-Exposició individual al costat del seu pare John Morrison a l'Institut d'Estudis 
          Catalans de París 
2006-Seleccionada per a l'exposició itinerant concurs HONDA. Mes de març de 2007, Fontana d’Or, 
          Girona 
         -Fires de la Xina i Korea, amb Joan Prats-Artgràfic, obra "FOLISCOPIS" 
2006-Exposició individual de fotografia a la Galeria Joan Prats-Artgràfic, Barcelona. "Un lloc especial” 
          (retrats) 
2005-Encàrrec fotogràfic de KRTU, per a les conferències "La física de la Llibre estètica" 
          que van tenir lloc a La Pedrera 
         -Exposició al costat del seu pare John Morrison al Bosc de Can Ginebreda, Banyoles 
2004-Artistes al Forum.Organitzat per l'associació de galeristes de Catalunya, col·lectiva, 
          Galeria Canals, Sant Cugat. 
        -Realització del mural "Pluja" a la paret del Fitness al Centre Termolúdic Caldea, 
         Escaldes. Andorra 
2003-Exposició individual de fotografia a la galeria Joan Prats- Artgràfic. Barcelona "Melancolia" 
        -Exposició individual de pintura a la sala d'exposicions "Acadèmia de Belles Arts de Sabadell" 
         Sabadell 
        -Exposició individual de pintura a la galeria Can Marc de Begur. Girona 
2002-Exposició individual de pintura a la sala d'exposicions del Comú d'Escaldes. Andorra 
2001-Guanyadora del primer premi en el "I SIMPOSI INTERNACIONAL D'ESCULTURA DE CREIXELL" 
          Tarragona. 
2000-Accèssit lliurat per La Generalitat de Catalunya i l’empresa Samsung a la "VIII Biennal 
          Internacional d'atletes olímpics en l'art". 
1999-Seleccionada pel departament de cultura de l'Hérault per participar en els 
          jornades artístiques "Jeunes échanges de cultures du Mediterranée" a Ganges. França 
         -Realització de 6 vitralls de 200 cm x 130 cm de metacrilat, per al Poliesportiu d'Encamp. 
          Ppat d'Andorra. 
1998-Accèssit lliurat per la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Esports de la 
          Universitat de Barcelona a la "VII Biennal Internacional d'Esportistes Olímpics en l’Art” 
         -Realització del sostre "Sota les onades" a la sala Luz de Wood al Centre termolúdic, Caldea. 
           


