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EXPOSICIÓ
Fèlix Lorenzo.
Els colors del planeta
CASA DE CULTURA
Del 14 de maig al 13 de juny

La meva feina com a fotògraf especialitzat en viatges m’ha permès descobrir la immensa
varietat de colors del nostre planeta i que s’obre davant els nostres ulls. Aquesta exposició pretén ser un breu recorregut per aquesta explosió de color a través de llocs tan diferents entre si com el monestir més alt del món als peus mateixos de l’Everest, al Tibet,
o el glaciar de San Rafael, amb més de 100 metres d’alçada de gel, a la Patagònia xilena.
De vegades és la mateixa orografia del paisatge allò que confereix aquesta particularitat,
i d’altres, en canvi, és deguda a la intensitat amb què la llum banya aquests llocs.
Des de les Illes Marqueses a la Polinèsia fins a l’emblemàtic Machu Picchu o el desert
inundat de les Lençois de Maranhenses al Brasil, aquestes fotografies pretenen mostrar
l’enorme varietat del nostre planeta i fer una crida a la seva conservació, perquè les
generacions següents puguin sentir-se molt orgulloses d’habitar un lloc tan meravellós.
Publico el meu treball en revistes especialitzades de tot el món i habitualment a Traveller,
de Condé Nast, una de les publicacions més exclusives internacionalment.

ESPAI CASINET. Plaça de la Llibertat, 17.
Dijous i divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
CASA DE CULTURA. Passeig de Prat de la Riba, 16.
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges i festius,
de 10 a 14 h. Horari d’estiu (juliol i agost): De dimarts a dijous, de 17 a 21 h. Divendres i dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Més informació: cultura@elmasnou.cat / Tel. 93 557 18 51

