
SOS    
NATURA!

LOURDES FISA



A través d’aquesta mostra al Museu de la Vida Rural, Lourdes Fisa llança 
el seu crit d’alerta, a la vegada que expressa el seu homenatge a la natura 
i a l’ésser humà. Busca noves maneres de mirar l’entorn i ho fa amb  un 
llenguatge personal que li és característic. Per fer-ho possible, recupera 
la tècnica del gravat cercant en aquesta, ja no només una de les primeres 
tècniques emprades en la història de l’art, sinó també de la seva pròpia i 

llarga trajectòria. 

Les obres que podem contemplar a SOS NATURA! suposen una invitació a 
realitzar una «mirada endins» que, en efecte, pot provocar-nos un descen-
trament dels nostres habituals punts de vista i una deconstrucció de les 

estructures i codis vigents.

Oriol Pérez i Treviño

La memòria material i immaterial del món rural que custodiem així com 
la recerca científica i els llenguatges artístics i creatius són els detonants 
de les preguntes essencials que avui ens plantegem. No hi ha respostes 
simples. Només podem anar avançant a partir del diàleg i de la conversa.  

Exposicions com la de Lourdes Fisa ens aporten mirades estètiques 
que són necessàriament provocadores.  

Gemma Carbó
Museu de la Vida Rural 



“SOS, crit d’emergència.

Us presento Suite 112x76 
Seqüència de pensaments. 

Orígen i evolució.

Un treball apassionant, 
recerca de materials i emocions 
que em generen preguntes.

Entren dins. Cossos extranys. 
Menjo microplàstics.
Surten fora. Crido.

La Natura es plastifica. Per què?”

Lourdes Fisa

 Sèrie”Dona/Arbre. Metamorfosi”, 2019. Calcografia, chine collé i estampació. 112x76 cm.
            



Exposició SOS NATURA!
Lourdes Fisa 

Del 26 de juliol al 29 de setembre de 2019

Museu de la Vida Rural
Ctra. de Montblanc, 35
43440 L’Espluga de Francolí
977 870 576 
info@museuvidarural.cat
www.museuvidarural.cat

HORARI

Juliol i setembre:
De dimarts a dissabte, de 10.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h
Diumenges i festius, de 10.30 a 14 h
Agost:
De dilluns a dissabte, de 10.30 a 18.30 h
Diumenges i festius, de 10.30 a 14 h
15 d’agost, obert matí i tarda


