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Del 16 d’abril al 6 de juny de 2015 

 

 

Barcelona,  30 de març de 2015  -  La Fundació Setba col·labora amb la Fundació Pasqual Maragall amb Quan 

et perdis al bosc... una mostra de Roser Oduber, que parla sobre l'oblit i la pèrdua de la memòria i que s’inaugura 

el pròxim dijous 16 d’abril de 2015. 

 

El títol té el seu origen en una experiència personal de l’artista. Davant certs episodis de petits lapsus de memòria 

que havia patit, Oduber li va preguntar a la seva metgessa de capçalera com podia saber si es tractava d’un principi 

d’Alzheimer. La doctora li va respondre: quan et perdis al bosc, et faré les proves. 

 

Aquesta frase, adreçada a una persona que fa més de vint anys que viu en mig del bosc, va ser el detonant per a la 

reflexió posterior d'Oduber i la plasmació plàstica d’aquest neguit.  

 

L’exposició està organitzada en tres àrees: CAMINS, XARXES i GRETEL  i es podrà veure fins al 6 de juny. 
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QUAN ET PERDIS AL BOSC… 

Dijous 16 d’abril a les 19:30h 

Del 16 d’abril al 6 de juny de 2015 

Pintura i collage 

Roser Oduber 

Podeu descarregar imatges en alta resolució de la mostra aquí.  

 

Els beneficis de la venda de la litografia Gretel es destinaran íntegrament a la Fundació 

Pasqual Maragall. 

 

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



L’ARTISTA 

 

Roser Oduber és una artista de reconegut prestigi i llarga trajectòria professional. Les seves obres estan a 

importants col•leccions com la Col•lecció Testimoni de La Caixa, la Fundació Vila Casas, l'Obra Cultural de Caja 

Madrid, així com a diverses col•leccions privades. Les seves creacions tenen una doble vessant: per una banda, una 

figuració caracteritzada pel seu virtuosisme com a dibuixant i per altra banda, un informalisme matèric de formes 

senzilles i totèmiques. Són obres arrelades a la terra que parlen de l’amor de l’artista per la natura. 

 

Darrerament ha estat protagonista d’un capítol del programa televisiu BLANC SOBRE BLANC emès TV3 i dedicat a 

creadors plàstics contemporanis. 

 

 

Contacte premsa:    Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 671860561 

 


