
 

#nasevo   

 

 

Barcelona, 7 de març de 2014 - El dijous 3 d'abril de 2014, la Fundació Setba inaugura 'Nasevo i 

les olors de Barcelona'. Es tracta de la primera exposició de NASEVO com a artista, que és el 

sobrenom 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 de creació 

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 set grups que 

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

corresponen amb set colors i amb els set balcons de SETBA.  

 

 
 

Exposició 

Inauguració 

Dates 

Disciplines 

Artista 

  

Lloc 

1 

NASEVO I LES OLORS DE BARCELONA 

Dijous 3 d’abril a les 20h 

Del 3 d’abril al 14 de juny de 2014 

Pintura, instal·lació i escultura 

NASEVO 

Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 08002 Barcelona  

 

 

La mostra es podrà visitar fins al 14 de juny de 2014. 

 

 

 

 

 

 



SET BALCONS: Set racons, set olors, set colors 

 

 

 

 

ART BARCELONA 

Nota olfactiva floral 

Pantone 256C 

 

 

ELS BARRIS DE BARCELONA 

Nota olfactiva cresòlica 

Pantone 645 

 

 

CEMENTIRI 

Nota olfactiva conífera 

Pantone 3278C 

 

 

ELS ENCANTS 

Nota olfactiva fustenya 

Pantone 457C  

 

 

MUNTANYA 

Nota olfactiva fenc 

Pantone 600   

 

 

LA BOQUERIA 

Nota olfactiva aliàcia 

Pantone 257C 

 

 

MAR 

Nota olfactiva marina 

Pantone 286C 

 

ACTIVITATS PARAL•LELES 

  

Visites guiades | Diverses dates (consultar calendari) 

  

Taller olfactiu artístic | Diverses dates (consultar calendari) 

Par a nens d'entre 6 i 12 anys. Impartit per Cristina Agàpito, directora de la Col·lecció olorVISUAL. 

   

Conferència | 15 de maig a les 19:30h 

Conferència a càrrec de l’empresa Lucta al voltant del perfum, la seva creació i desenvolupament. 

Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència. 

  

Ruta Brossa - Nasevo | 23 de maig a les 17h 

Vols descobrir la relació entre Nasevo i Joan Brossa? 


