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Barcelona, 19 d’octubre de 2011 - SETBA Zona d’Art participa a la 19ª edició de la Fira d’Art 

Contemporani ESTAMPA, amb 5 artistes. Marta Darder, Rasim Michaeli, l’artista gràfica Maria 

Pujol, Març Rabal i Núria Rossell, són els cinc creadors que SETBA ha escollit per donar a 

conèixer la seva obra en la prestigiosa Fira. L’any 2010, SETBA va estar a la Fira i hi va portar cinc 

artistes, entre els quals Maria Pujol i Núria Rossell, que enguany han tornat a estar seleccionades. 

 

SETBA estarà, per segon any consecutiu, a la secció Book-in, dedicada als llibres d’artista i els 

projectes editorials i ocuparà l’estand nº 4 d’aquesta secció. Totes les obres que SETBA presenta 

a la Fira estan a la venda.  

 

L’obra de Núria Rossell, Bosque, es titula així amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos. Es 

tracta de 4 llibres d’artista muntats en acordió i presentats en una caixa negra. 

 

Enguany, ESTAMPA compta amb un centenar d’expositors, dels quals, tan sols 5 són de galeries 

catalanes. SETBA n’és una. 

 

La fira tindrà lloc al Pavelló 8 del Recinte Firal Juan Carlos I (IFEMA), del 20 al 23 d’octubre, en 

horari  de 10.00 a 21.00h. 
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