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ELS IMPRESCINDIBLES

Els imprescindibles de Fiona Morrison
Artista multidisciplinària. Encampadana de 50 anys. Ara treballa sobretot en fotografia, vídeo i instal·lació i exposa
obres a la Galeria El Quadern Robat de Barcelona i al Terracotta Museu de la Bisbal.
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A portada
Queixes per l’exigència de la dada salarial per
llogar un pis
Vandalisme difós per les xarxes socials
Leo Urban puja el cim del Casamanya descalç i
sense samarreta
Esquiadors cauen d’un telecadira del Tarter per
un cop de vent

Fiona Morrison.
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Fiona Morrison

ARTISTA MULTIDISCIPLINÀRIA. Encampadana
de 50 anys. Ara treballa sobretot en fotografia, vídeo i instal·lació i exposa obres a
la Galeria El Quadern Robat de Barcelona
i al Terracotta Museu de la Bisbal.
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ART I TECNOLOGIA
La càmera Canon que
m’acompanya fa gairebé
10 anys. 2. El color blau
tan present en la meva
obra, a la fotografia i el vídeo com a filtre, a la pintura amb pigment i a les instal·lacions amb objectes.
3. El disc dur per guardar
imatges i vídeos, i si porta
missatge de la meva filla,
millor. 4. Les eines de fer
torn perquè en aquests
moments és una de les
activitats que més em relaxen. 5. Les tisores de podar del meu avi sempre
m’han acompanyat i m’ajuden a mantenir ben maco
el jardí. 6. L’iPhone i el
portàtil són el meu despatx, sigui on sigui, i l’iPhone fins i tot la meva segona càmera de fotos i
vídeos professional. 7.
M’encanta llegir abans d’anar a dormir i aquests són
els llibres que tinc a la tauleta ara. 8. He adoptat els
llapis de mina del pare,
van molt bé i quan els utilitzo penso en ell. 9. Tinc
moltíssims pinzells variats
perquè segons el que vols
fer necessites més uns o
altres, els tous xinesos
m’encanten. 10. Necessito ulleres per llegir, no sé
què faria sense elles.
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10. Un vehicle “no identificat” al túnel de la
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Diari d’Andorra
Opinions sobre @diariandorra
Alerta groga per fort vent i precipitacions
https://t.co/P6Reg0VSNW
https://t.co/X7IGMGH7Pa fa 6 minuts
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