
 

 

Barcelona, 3 de setembre de 2013

d’art jove STRIPART amb l’objectiu de

participants, se'n seleccionen una quinzena i se'ls ofereix la possibilitat d'exposar, en molts casos 

per primera vegada, en una galeria d'art. Per a la sisena edició del 

Fundació Setba del 12 de setembre al 31 d

 

Tots ells, menors de 30 anys,

escultura, pintura, serigrafia, fotografia,

dansa. 

 

 
 

Exposició 

Inauguració 

Dates  

 

Lloc 

Disciplines 

  

Artistes 

 

1 

SETBA JOVE 2013

Dijous 12 de setembre a les 20h

Del 12 de setembre al 31 d'octubre de 2013

Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1

Escultura, pintura, serigrafia, 

art i dansa.

Marina Ávila, María Bagur, Marta Ferraté, Mirella Hänninen, Rubén 

Ibáñez, Cristina Lavilla, Sergio Mesa, Kika Moragues, Oriol 

Pedregosa, Mateo Pérez, Yaneth Rivas, Elena Schisano, Ai 

Yamamoto. 

 

 

 

Amb aquest projecte, la Fundació Setba no només dóna als artistes seleccionats l’oportunitat 

d’exposar a la seva galeria d’art, sinó que també de

 

Per exemple, de l’edició anterior l’escultora Paula Alonso va vendre 6 de les seves peces i des de la 

Fundació continuem treballant per exposar a altres artistes provinents de l'STRIPART de l'edició 

2012, com Sònia Ferré o Carles Piera.

 

Barcelona, 3 de setembre de 2013 - Des de fa sis anys, la Fundació Setba col·labora amb la mostra 

d’art jove STRIPART amb l’objectiu de promoure les carreres dels joves artistes

participants, se'n seleccionen una quinzena i se'ls ofereix la possibilitat d'exposar, en molts casos 

per primera vegada, en una galeria d'art. Per a la sisena edició del Setba Jove, que 

Fundació Setba del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2013, s'han  seleccionat 14 artistes.

anys, participen amb projectes emmarcats en 9 disciplines

fotografia, il•lustració, instal•lació, vídeo art, música 

SETBA JOVE 2013 

Dijous 12 de setembre a les 20h 

Del 12 de setembre al 31 d'octubre de 2013 

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

Escultura, pintura, serigrafia, fotografia, il·lustració, instal·lació, vídeo 

art i dansa. 

Marina Ávila, María Bagur, Marta Ferraté, Mirella Hänninen, Rubén 

Ibáñez, Cristina Lavilla, Sergio Mesa, Kika Moragues, Oriol 

Pedregosa, Mateo Pérez, Yaneth Rivas, Elena Schisano, Ai 

Yamamoto.  

Amb aquest projecte, la Fundació Setba no només dóna als artistes seleccionats l’oportunitat 

d’exposar a la seva galeria d’art, sinó que també de continuar treballant amb ells

Per exemple, de l’edició anterior l’escultora Paula Alonso va vendre 6 de les seves peces i des de la 

Fundació continuem treballant per exposar a altres artistes provinents de l'STRIPART de l'edició 

2012, com Sònia Ferré o Carles Piera. 

#setbajove  

Des de fa sis anys, la Fundació Setba col·labora amb la mostra 

artistes. D'entre tots els 

participants, se'n seleccionen una quinzena i se'ls ofereix la possibilitat d'exposar, en molts casos 

Setba Jove, que  tindrà lloc a la 

s'han  seleccionat 14 artistes. 

disciplines diferents: 

 i com a novetat, la 

 

fotografia, il·lustració, instal·lació, vídeo 

Marina Ávila, María Bagur, Marta Ferraté, Mirella Hänninen, Rubén 

Ibáñez, Cristina Lavilla, Sergio Mesa, Kika Moragues, Oriol 

Pedregosa, Mateo Pérez, Yaneth Rivas, Elena Schisano, Ai 

Amb aquest projecte, la Fundació Setba no només dóna als artistes seleccionats l’oportunitat 

ells en un futur. 

Per exemple, de l’edició anterior l’escultora Paula Alonso va vendre 6 de les seves peces i des de la 

Fundació continuem treballant per exposar a altres artistes provinents de l'STRIPART de l'edició 



Paral·lelament a la mostra, del 12 de setembre a l'1 d'octubre de 2013, la Sala Llimona acull la 

mostra Diàlegs iniciàtics; la primera exposició fruit de la col•laboració amb l’Escola Massana de 

Barcelona. 

L’artista Raimond Vayreda, professor de la Massana, exposarà les seves obres conjuntament amb 

les peces de dos dels seus alumnes. així, aquest vol ser un diàleg intergeneracional en el marc 

d'una mostra que fa una aposta ferma i dóna una oportunitat als artistes més joves. 

 

 

 


