
Joves artistes obren la temporada a la Fundació Setba
Una desena de nous talents exposen 

les seves creacions a l’espai de la 

Plaça Reial a partir del 6 de setembre

Barcelona, 1 de setembre de 2011. La Fundació Setba es 
converteix al setembre en un expositor de nous talents 
artístics. Onze joves creadors, menors de 30 anys, mostren 
la seva obra en diversos formats, com ara pintura, escultura, 
vídeo, gravat o fotogra" a, " ns al 30 d’octubre. Els participants 
d’aquesta mostra col·lectiva han estat seleccionats entre el 
centenar d’artistes que han exposat a l’Stripart, la Mostra 
d’Art Jove d’Horta-Guinardó. 

La Fundació Setba inaugura el 6 de setembre la temporada 
2011-2012 consolidant-se com a impulsora de joves 
promeses que han trobat, per quart any consecutiu, un espai 
on exposar les seves propostes. Els seleccionats d’aquesta 
edició del Setba Jove han estat:

Col·lectiu DiezyMedia amb Screen Histology (vídeo) 
utilitzant l’animació analògica i digital, aquest documental 
analitza la vinculació entre la pantalla i l’espectador i els 
elements biològics que permeten que això passi. 

Daniel Fuster amb Esdeveniments (dibuix), a partir 
d’imatges recollides a Internet sobre l’oci nocturn, els seus 
dibuixos analítics retraten tot el glamour de la nightlife en 
contraposició amb la violència i l’angoixa que suscita aquest 
món desinhibit.

Jonathan Mármol amb Quiero ser (instal·lació), unes 
cares de nens de grans dimensions que expressen l’essència 
humana, des de la rialla més pura " ns al plor més profund.

Marta Riaño amb Signi! cat  (escultura), amb unes " txes 
d’Scrabble i la repetició d’una mateixa paraula vol expressar 
l’absurd dels mots quan es buiden de contingut.

Daniel Pujalte amb Les tres xemeneies (fotogra" a), on veiem 
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com la comunitat paquistanesa ha transformat l’espai públic en 
un indret privat. El criquet ha canviat la fesomia del Paral·lel.

Stella Velilla amb Polos opuestos (fotogra" a) un joc 
d’imatges contraposades li serveix per aproximar-nos a 
conceptes que, sorprenentment, s’assemblen.

Chiqui G. Chicano amb En la ciudad (gravat) ha creat 
uns “monstres” que ataquen els edi" cis. O són els blocs 
urbanites els qui batallen amb la naturalesa?

Xavier Alabart amb Cabells (pintura) parteix de la 
fotogra" a com a base per convidar a una re  ̂exió sobre 
l’actualitat. És també una invitació a la rebel·lia personal.  

Diego G. Bernárdez amb No arte, no vida, egoísmo 
(escultura) de" neix la vida com a una obra artística i a l’home 
com a un creador que, encara que no ho vulgui, ha d’elaborar 
la seva existència i serà jutjat per com ho fa.

Mirella Hänninen amb # e burden of live (instal·lació), 
es basa en paraules del poeta beat nord-americà Allen 
Ginsberg escrites amb llana vermella. Una anàlisi lírica de 
l’amor com a eix de la vida.

Usoa Mendikute amb Maniquí (pintura) representa 
precisament els " gurins però d’una forma individualitzada, 
intentant treure’ls d’una creació en cadena despersonalitzada.

Per a més  informació i fotogra� es:

art@art-barcelona.cat
609 613 336

 Les propostes de Xavier Alabart (esquerra) i Diego Bernárdez (dreta).


