
 

Barcelona, 26 de març de 2014

la mostra 'Nasevo i les olors de Barcelona'

 

El mateix dijous, 3 d'abril, a

NASEVO, l'artista; Gina Ventós, responsable de la Col·lecció NASEVO y Cristina Agàpito, 

responsable de la Col·lecció 

nassos" gentilesa de l'artista.

 

                   PeligroNAS                       

Es tracta de la primera exposició a Barcelona de NASEVO com a artista, que és 

del prestigiós empresari i col·leccionista Ernesto Ventós. 

 

Sota l'acrònim NASEVO, Ernesto Ventós ha configurat una de les més grans col·leccions 

artístiques en torn dels nassos, el món de les fragàncies i les essències. Degut a la seva 

discapacitat auditiva i com a amant de les arts plàstiques, considera que el procés 

d’una fragància és molt semblant al procés de creació d’una obra plàstica.

Per a NASEVO el perfumista és com un pintor, les notes olfactives són com els colors de la 

paleta, i per aquest motiu l’artista ha agrupat les obres de l’exposició en se

corresponen a set olors de la ciutat de Barcelona

corresponen amb set colors i amb els set balcons

nas del color corresponent.  

La mostra es podrà visitar fins 

 

 
Contacte premsa:    Rosor Foret | 

 

Barcelona, 26 de març de 2014 - El proper dijous 3 d'abril de 2014, la Fundació Setba inaugura 

'Nasevo i les olors de Barcelona'.  

El mateix dijous, 3 d'abril, a les 10:30h tindrà lloc una roda de premsa amb la presència de 

NASEVO, l'artista; Gina Ventós, responsable de la Col·lecció NASEVO y Cristina Agàpito, 

 olorVISUAL. Tots els periodistes assistents rebran un obsequi "de 

nassos" gentilesa de l'artista. 

 

      

                          MercadoNAS                           PaletasNAS

 

 

primera exposició a Barcelona de NASEVO com a artista, que és 

del prestigiós empresari i col·leccionista Ernesto Ventós.  

l'acrònim NASEVO, Ernesto Ventós ha configurat una de les més grans col·leccions 

artístiques en torn dels nassos, el món de les fragàncies i les essències. Degut a la seva 

discapacitat auditiva i com a amant de les arts plàstiques, considera que el procés 

d’una fragància és molt semblant al procés de creació d’una obra plàstica. 

Per a NASEVO el perfumista és com un pintor, les notes olfactives són com els colors de la 

l’artista ha agrupat les obres de l’exposició en se

corresponen a set olors de la ciutat de Barcelona. Aquests set grups, 

set colors i amb els set balcons de SETBA. Així, a cada balcó hi haurà un 

La mostra es podrà visitar fins al 31 de maig de 2014. 

Rosor Foret | rosorforet@art-barcelona.cat | 671860561

#nasevo   

El proper dijous 3 d'abril de 2014, la Fundació Setba inaugura 

amb la presència de 

NASEVO, l'artista; Gina Ventós, responsable de la Col·lecció NASEVO y Cristina Agàpito, 

olorVISUAL. Tots els periodistes assistents rebran un obsequi "de 

 

PaletasNAS 

primera exposició a Barcelona de NASEVO com a artista, que és el sobrenom 

l'acrònim NASEVO, Ernesto Ventós ha configurat una de les més grans col·leccions 

artístiques en torn dels nassos, el món de les fragàncies i les essències. Degut a la seva 

discapacitat auditiva i com a amant de les arts plàstiques, considera que el procés de creació 

Per a NASEVO el perfumista és com un pintor, les notes olfactives són com els colors de la 

l’artista ha agrupat les obres de l’exposició en set grups que 

Aquests set grups, a la vegada, es 

de SETBA. Així, a cada balcó hi haurà un 

| 671860561 


