
 

EL TAXIDERMISTA 

 

A partir del 7 de novembre de 2013, la Fundació Setba s'endinsa en l'essència de la mítica botiga 

de taxidèrmia de la Plaça Reial, que va tancar portes l'any 1991, en una exposició que porta per 

títol: 'El Taxidermista'.  

 

La mostra s'emmarca en el projecte

Setba recuperarà una petita part de la memòria d’aquest indret

barri, dels establiments que en conformaven el paisatge en el passat i dels que ho fan en 

l’actualitat. Per això, aquest projecte s’organitza en tres parts: l'exposició a la galeria, l'exposició a 

la plaça i un seguit d'activitats paral·leles.

 

El Taxidermista | Toni Catany (1976)        

 

EXPOSICIÓ A LA GALERIA 

 

Del 7 de novembre al 31 de gener

i Pujol amb diorames originals i fotografies de 

Roca i Pepe Encinas, juntament amb obres d’artistes contemporanis amb esperit de taxidermista:

Nasevo, Miquel Macaya, Carles Piera, Guim Tió i Eduard Palaus.

 

#taxidermista 

A partir del 7 de novembre de 2013, la Fundació Setba s'endinsa en l'essència de la mítica botiga 

de taxidèrmia de la Plaça Reial, que va tancar portes l'any 1991, en una exposició que porta per 

La mostra s'emmarca en el projecte 'La memòria de la Plaça', per el qual cada any

Setba recuperarà una petita part de la memòria d’aquest indret a través de les persones del 

barri, dels establiments que en conformaven el paisatge en el passat i dels que ho fan en 

l’actualitat. Per això, aquest projecte s’organitza en tres parts: l'exposició a la galeria, l'exposició a 

tats paral·leles. 

    

El Taxidermista | Toni Catany (1976)                Josep Palaus, gendre de Lluís Soler

Del 7 de novembre al 31 de gener, la galeria de la Plaça Reial es transforma en la botiga de Soler 

i Pujol amb diorames originals i fotografies de Toni Catany, Xavier Miserachs, Francesc Català 

juntament amb obres d’artistes contemporanis amb esperit de taxidermista:

Nasevo, Miquel Macaya, Carles Piera, Guim Tió i Eduard Palaus. 

 

#taxidermista  

A partir del 7 de novembre de 2013, la Fundació Setba s'endinsa en l'essència de la mítica botiga 

de taxidèrmia de la Plaça Reial, que va tancar portes l'any 1991, en una exposició que porta per 

'La memòria de la Plaça', per el qual cada any la Fundació 

a través de les persones del 

barri, dels establiments que en conformaven el paisatge en el passat i dels que ho fan en 

l’actualitat. Per això, aquest projecte s’organitza en tres parts: l'exposició a la galeria, l'exposició a 

 

Josep Palaus, gendre de Lluís Soler 

, la galeria de la Plaça Reial es transforma en la botiga de Soler 

Toni Catany, Xavier Miserachs, Francesc Català 

juntament amb obres d’artistes contemporanis amb esperit de taxidermista: 



  

 
Rino | Guim Tió 

 
S/T | Miguel Macaya 

 

 

EXPOSICIÓ A LA PLAÇA 

 

Per segon any consecutiu, setze artistes vinculats a la Fundació Setba elaboren obres especials 

per als establiments de la Plaça. Enguany, com no podia ser d'altre manera, totes elles remeten 

a la taxidèrmia i estan fetes a partir de caps de cartró reciclat. 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

 

Visites guiades | Diverses dates (consultar calendari) 

 

"Olors i records" | Dijous 28 de novembre a les 19:30h  

Conferència de Núria Viladevall i Eduard Palaus, besnéts de Lluís Soler i Pujol.  
Entrada Gratuïta 

 
Performance de Dança i Bodypaint | Dijous 19 de novembre a les 20h  

A càrrec de Jeanne Morel, Aina Vela i Pablo Masera. 
Entrada: 4€ 

 

Projecció 'El Taxidermista' | Gener de 2013 

Documental sobre la botiga de la Plaça Reial, amb el testimoni de veïns i comerciants sobre la que 
fou una de les taxidèrmies més important d'Europa. 

 

 
Contacte premsa:    Rosor Foret | rosorforet@art-barcelona.cat | 671860561 
                          


