
                                                                                                                      
         
            
 
Gabinet de Comunicació i Premsa  

 
 

Gabinet de Comunicació i Imatge 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
bagusti.lleida.ics@gencat.cat 
973 705336 

                     Nota de premsa  
 

                      

L’artista lleidatana Gemma Farreny exposa la seva 
obra a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova  
 
La sala d’exposicions de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova acull des d’avui i 
fins al proper diumenge 15 de març una exposició de pintures de l’artista lleidatana 
Gemma Farreny. Les teles mostren una col·lecció d’obres en blanc i negre que 
uneixen la música, les noves tendències i la societat actual, posant èmfasi en 
moments concrets i impersonals de manera que qualsevol espectador s’hi pot sentir 
identificat. Es tracta d’una sèrie que surt de l’estil propi de l’artista, amb molt color i 
influències del pop art. Amb el blanc i negre Farreny fa un pas endavant i agafa el 
repte de transmetre les idees amb minimalisme i sobrietat. 
 
L’exposició romandrà oberta fins el 15 de març en horaris de 9 h a 15 h de dilluns a 
divendres i el cap de setmana de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h. 
 
Sobre l’autora 
 
Gemma Farreny (Alguaire, 10 de juliol de 1985) es va introduir de ben petita en el 
món de l’art, de mans de la seva mare, que l'endinsà en les tècniques artístiques 
mitjançant classes de dibuix i pintura que ella mateixa imparteix a la seva pròpia 
escola. L’any 1993 va assistir al seu primer concurs de pintura ràpida a Sanaüja. Ha 
guanyat nombrosos premis de pintura infantil i juvenil. En l'actualitat continua 
participant en aquests certàmens que li aporten nous coneixements i vivències. 
 
Plasma les seves obres amb pintura acrílica. Tot i que també li agrada experimentar 
amb nous materials i textures, per tal de donar a les obres l'acabat idoni. És 
diplomada en Ciències Empresarials i llicenciada en Administració i Direcció 
d'Empreses per la UdL. 
 
Més informació a www.gemmafarreny.com.  
 
Lleida, 9 de març de 2020 
 
Adjuntem dues fotografies de l’exposició amb l’autora, Gemma Farreny. 


