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#entredosexpo
entredosexpo

Del 18 de febrer al 23 d'abril de 2016

Barcelona, 9 de febrer de 2016 - Sis anys després Entredós torna a Setba! El proper dijous 18 de febrer, la
Fundació Setba inaugura Entredós: seguint el fil,
fil la seqüela de la mostra Entredós 2.0 de Fiona Capdevila i Rosa
Solano que Setba va acollir el 2010, amb gran èxit mediàtic i de públic.

Aquesta exposició neix a partir de la troballa de la maleta d’una modista que va treballar per Balenciaga, Pilar
Ayarza. A partir d’aquest objecte, les artistes s’endinsen en el món de l’alta costura, la història d’aquest curiós
personatge, el seu víncle amb la ciutat
utat de Barcelona i també la relació entre moda i creació plàstica.

En un muntatge molt teatral, l’artista Rosa Solano i la dissenyadora Fiona Capdevila recreen el pis on va viure
Ayarza, conviden a l’espectador a endinsar-se
endinsar
en el món de l’art i la costura
ra i participar d’un brodat col·lectiu.
Instal·lacions, pintures i fotografies formen part d’aquesta exposició que vol retre homenatge al gran Balenciaga.

Entredós 2.0 va començar a Setba; cinc anys més tard, revisada i ampliada, es va mostrar al Museu Balenciaga i
ara torna al seu punt d’origen, la Fundació Setba.

ACTIVITATS PARAL·LELES
“Sense tocar la roba” Dijous 17 de març a les 18h als Cinemes Maldà
Documental de Fiona Capdevila i Rosa Solano que descriu el món de l'alta costura, durant els anys 50 i 60 a
Barcelona, a través del testimoni de modistes que van treballar en alguns dels tallers més importants de la ciutat.

“L’alta costura a Barcelona” Dijous 7 d’abril a les 19h a la Fundació Setba
Conferència a càrrec de Josep Casamartina i Parassols, historiador i crític d’art, director de la Col·lecció Tèxtil
Antoni de Montpalau i membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Podeu descarregar imatges de les obres en alta resolució aquí

EXPOSICIÓ

ENTREDÓS: SEGUINT EL FIL

INAUGURACIÓ

Dijous 18 de febrer de 2016 a les 19h

DATES

Del 18 de febrer al 23 d’abril de 2016

DISCIPLINES

Pintura, il·lustració, collage, instal·lació.

ARTISTES

Fiona Capdevila i Rosa Solano

PROJECTE VINCULAT

Descobrint el monstre

IMATGES

Podeu descarregar imatges en alta resolució de la mostra aquí.

LLOC

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

Entrada 2€.

Contacte premsa: Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934120336

