
 
 
 
 

Se tba  J ove  2 0 1 5                                                          #setbajove     

De l  1 6  de  setembre  a l  2 1  de  novembre de  20 15  

 

 
Barcelona, 3 de setembre de 2015 -  Enguany celebrem la vuitena edició de la mostra més veterana la 

Setba, que paradoxalment està dedicada a l’art jove.  Del 16 de setembre al 21 de noviembre, la 

Fundació Setba es converteix en plataforma i incubadora per als nous talents. 

 

Després de vuit edicions Setba Jove és una mostra absolutament consolidada, però mai deixa de 

reinventar-se. Des de la Fundació Setba, a més d’exposar le sobres dels artistes novells, volem ajudar-

los a introduir-se en el circuit comercial, per això aquest any hem convidat Lluís Bassat i Ernesto 

Ventós a visitar l’exposició i adquirir obres per a les seves col·leccions, la Col·lecció Bassat i la 

Col·lecció olorVISUAL. I com cada any, la Fundació Setba també adquirirà una peça per al seu fons 

d’art. 

 

 

 

Una altra de les novetats de l’edició 2015 és que, per primera vegada, el projecte camina sol. Fins avui 

Setba Jove era una segona fase després de STRIPART, la Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó. Els 

millors artistes de la mostra exposaven a la Fundació Setba, i aquesta, sovint, era la primera aproximació 

al circuit galerístic profesional d’aquests artistes. Aquest any no hem deixat de col·laborar amb 

STRIPART, però hem obert la convocatòria a totes les escoles d’art de Catalunya i lèxit ha estat 

rotund. 

https://twitter.com/hashtag/setbajove?src=hash
http://www.fundaciosetba.org/


 

També hem format part del jurat del Primer Premi Nasevo i l’artista guanyadora exposa a Setba Jove 

2015.  

 

En aquesta edició col·laborem de nou amb l’Escola Massana i la Facultat de Belles Arts de la Universitat 

de Barcelona, amb les exposicions paral·leles: 

 

Diàlegs Iniciàtics BBAA: des del 16 de setembre fins al 17 d’octubre 

Exposició de la professora i artista Eva Figueras i dos dels seus alumnes, a la Sala Llimona de la F. 

Setba. 

 

Diàlegs Iniciàtics Massana: des del 22 d’octubre fins al 21 de novembre 

Exposició del professor i artista Pere Ginard i dos dels seus alumnes, a la Sala Llimona de la F. Setba. 

 

L’objectiu de la Fundació Setba és incorporar aquests artistes al nostre projecte artístic i solidari, i que la 

seva participació a SETBA JOVE no quedi en una mera anècdota, sinó que sigui l’inici d’una sòlida i 

fructífera relació professional.  

 

 

Podeu descarregar imatges de les obres en alta resolució aquí 

 

 

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

 

EXPOSICIÓ SETBA JOVE 2015 

INAUGURACIÓ Dimecres 16 de setembre de 2015 a les 19:30h 

DATES Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2015 

DISCIPLINA Dansa, escultura, fotografia, pintura i videoart. 

ARTISTES  

Joel Calderón, Isabel Carmona (Zisis Isa), Dgustart Cia, Adrián Espinós, Kasia 

Fronczak, María González, Anna Irina Limia. Melania Olcina, Carles Piera, 

Paula Pons, Yaiza Pozo, Laia Sala, Andrea Torres. 

IMATGES Podeu descarregar imatges en alta resolució de la mostra aquí.  

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

https://www.dropbox.com/sh/7yvy996j5ol36k7/AABcEA9VZzRkQEL_ZkMA8B7ga?dl=0
file:///D:/01_ÄRT%20COMUNICACIÓ/01_FUNDACIO%20SETBA/ACTIVITATS%20-%20EXPOS/FUNDACIÓ/SETBA%20JOVE/SETBA%20JOVE%202015/001_EXPOSICIÓ/NP%20i%20CATÀLEG/rosor@fundaciosetba.org
https://www.dropbox.com/sh/7yvy996j5ol36k7/AABcEA9VZzRkQEL_ZkMA8B7ga?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=pla%C3%A7a+reial+10&hl=es&ie=UTF8&ll=41.380206,2.176752&spn=0.013299,0.012081&view=map&cid=7361708966351179995&t=h&z=16&iwloc=A

