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IN & OUT 
Instants de Moda 

Què hi ha darrere una passarel·la? Com es preparen les models abans d'una desfilada? Tenim temps 
de fixar-nos en els detalls dels dissenys que llueixen? Aquestes preguntes tenen resposta en forma 
d'espectaculars fotografies del lleidatà Xavi Menós que, en aquesta exposició, ens aporta una 
particular visió del món de la moda tot resseguint el treball dels principals creadors i marques 
internacionals com són Óscar de la Renta, Delpozo, Carolina Herrera, Alexander Wang, Michael Kors, 
Valentino, …. 

Del 16 d’Abril a l’11 de Maig 







Més de 120 fotos (algunes impreses en gran format) formen part d’aquesta mostra que inclou 
instantànies de desfilades dels següents dissenyadors (en ordre alfabètic) 

3.1 Phillip Lim 
Alexander Wang 

Altuzarra 
Belstaff 

Calvin Klein 
Carolina Herrera 

Chanel 
Delpozo 
DKNY 

Donna Karan 
DVF 

Elie Saab 
Giambattista Valli 

Marc Jacobs 
Marchesa 

Michael Kors 
Oscar de la Renta 

Prabal Gurung 
Proenza Schouler 

Rodarte 
Thakoon 

Tory Burch 
Ungaro 

Valentino 







Sobre Xavi Menós 

En Xavi Menós, nascut a Sudanell (Lleida) el 1981 ha fotografiat els ins i els outs de les passarel·les de 
moda durant els últims quatre anys. Entrenat en el món de les xarxes socials, les seves instantànies han 
estat compartides en els perfils digitals de marques com Óscar de la Renta, Delpozo, Michael Kors o 
Valentino. En aquesta mostra i per primera vegada es veuran impreses en gran format aquestes 
fotografies que hen acumulat desenes de milers de likes en plataformes digitals com instagram o 
Facebook.  

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i amb un Màster 
en Arts en la The New School de Nova York, les seves fotografies han il-lustrat els DVDs de Shakira 
(“Live from Paris”) i Coldplay (“Mylo Xyloto) i han estat publicades en mitjans nacionals (Marie Claire, 
Elle, SModa, El País Semanal, La Vanguardia,…) com internacionals (Marie Claire USA, Rolling Stone, 
Hello Magazine, ….) 

Resident a Nova York des del 2006, aquesta és la seva primera exposició en solitari. 







L’espai: Església de Sant Martí (Lleida) 

Considerada una de les joies del romànic català, aquest temple construït al segle XII, va ser la seu 
temporal del Museu d’Art Diocesà de Lleida fins a l’any 2007 quan es va inaugurar el nou museu de la 
ciutat. IN&OUT será la primera exposició organitzada en aquest espai en una dècada.
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