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SETBA JOVE és una exposició col·lectiva d’artistes joves que des de l’any 2007 se celebra 
a l’espai expositiu de la Fundació Setba a la Plaça Reial. És una mostra que abasta 
diferents disciplines artístiques i que vol ser una plataforma de sortida per a joves artistes 
al món professional de les galeries.

Enguany SETBA JOVE forma part del projecte ART NOU  i, per segon any, la participació 
s’obre a TOTS els artistes, sempre que compleixin els requisits de la convocatòria!
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SETBA JOVE 2016 s’exposarà a la seu principal de 
la Fundació Setba: Plaça Reial, 10 1er 2a, del 30 de 
juny al 9 de setembre de 2016.

Enguany comptem de nou amb la col·laboració de la 
Col·lecció Bassat i colección olorVISUAL.



BASES SETBA JOVE 2016

1. Podran participar al SETBA JOVE els artistes que 
compleixin, com a màxim, 30 anys durant l’any 2016.

2. No es podrà presentar cap artista que hagi exposat 
prèviament a la Fundació Setba.

3. Cada participant haurà de presentar dues obres: 
una de gran i una de petit format. El tema, el suport i la 
tècnica són lliures.

4. Les disciplines artístiques admeses seran: 

PINTURA 
Obra gran format: entre 100 x  100 cm i 150 x 150 cm 
Obra petit format: entre 20 x  20 cm i 50 x  50 cm 

ESCULTURA
Obra gran format: entre 100 x  100 x  50 cm i 150 x  150 x  150 cm 
Obra petit format: entre 20 x  20 x  10 cm i 50 x  50 x  50 cm 

FOTOGRAFIA 
Obra gran format: entre 100 x  100 cm i 150 x 150 cm 
Obra petit format: entre 20 x  20 cm i 50 x  50 cm 

VÍDEOART
Els vídeos han de tenir una durada d’entre 3 i 6 minuts i s’han 
de presentar en .mov o .mp4 (còdec H264).

5. Els participants han de fer arribar, abans del 31 de 
maig de 2016, la següent informació a l’adreça de cor-
reu: setbajove@fundaciosetba.org

   • Butlleta d’inscripció
   • Les imatges digitalitzades de les dues obres (gran  
    i petit format) en JPG, a 300 PPP i màxim 2Mb.
    • El link de descàrrega, en el cas dels vídeos.
    • DNI o permís de residència escanejat (dues cares).

6. L’organització comunicarà els artistes seleccionats 
abans del 15 de juny de 2016.

7.  Els artistes seleccionats hauran de portar les obres 
a Plaça Reial, 10 1-2 entre el 20 i el 23 de juny de 2015.

8.  Les obres presentades estaran a la venda i l’artista 
haurà d’acordar-ne el preu amb l’organització. El preu 
s’establirà segons la trajectòria i currículum de l’artista.

9. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material 
escollit per a fer la difusió pertinent (mitjans de comuni-
cació, xarxes socials, web, etc.).

10. Els col·leccionistes d’art contemporani Ernesto Ventós 
(colección olorVISUAL) i Lluís Bassat (Col·lecció Bassat) 
adquiriran una obra respectivament, si consideren que 
aquesta encaixa  a la seva col·lecció.

11. La Fundació Setba adquirirà una peça per al seu 
fons d’art. 

12. La devolució de les obres que no hagin estat 
venudes durant l’exposició es farà del 12 al 23 de 
setembre de 2016. Les obres que no es recullin durant 
aquests dies, es consideraran propietat de la Fundació 
Setba.

13.  La participació en la mostra suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.



 

DADES DE L’AUTOR

Nom i cognoms:
Edat:
Nacionalitat:    DNI o NIE: 
Adreça:     CP:
Població:
Correu electrònic:
Telèfon/s:

CV ARTÍSTIC 

Estudis artístics:
Número d’exposicions individuals:       
Número d’exposicions col·lectives:
Altres dades d’interès:
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DADES DE LES OBRES 

Títol:     Any de creació:
Mides:
Tècnica:    PVP                (+IVA 21%)

Títol:     Any de creació:
Mides:
Tècnica:    PVP                (+IVA 21%)
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FUNDACIÓ SETBA

Plaça Reial 10, 1-2
08002 Barcelona
Tel. 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org
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