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DE NATVRÆ 
  

Del 17 de febrer al 13 d’abril de 2017 

 
 

Barcelona, 13 de febrer de 2017 - El proper dijous 16 de febrer la Fundació Setba i el Museu 

de Ciències Naturals de Granollers inauguren De Natvræ. Una exposició 

col·lectiva d’artistes que s’emmirallen en la natura per crear les seves obres. 

  

Al llarg de la història, sempre ha existit el binomi art-natura i ha evolucionat amb un significat 

diferent en cada època. L’artista contemporani s’inspira en la natura, tant o més que els 

seus antecessors; la nostra societat torna als orígens com a contrapartida als avanços 

tecnològics. Volem l’últim model d’smartphone i, a la vegada, menjar productes de la terra 

ecològics, sense tractaments ni additius. Sempre acabem tornant a la casella de sortida. 
 

 

 

 
 

Malacologia-Conquilla - Maria Espeus 

Aquesta exposició vol ser la demostració 

plàstica d’aquest diàleg entre artista i natura, i 

té per objectiu explorar noves maneres de 

plantejar la praxis artística, tot establint una relació 

estreta amb el medi natural.  

 

La mostra la conformen obres de Cristina 

Almodóvar, Maria Espeus, Adrián Espinós, 

Malgosia Jankowska, María Reyes Olloqui, 

Santiago Vélez i Susana Peses. El muntatge 

expositiu presenta un diàleg entre aquestes obres 

i peces del Museu de Ciències Naturals de 

Granollers. 

 

 

  

 
 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
 

Tallers infantils 

Diverses dates 

La Fundació Setba vol apropar l’art a tothom i, en especial, al més petits que són els nostres 

futurs visitants. Per això hem organitzat un seguit de tallers dirigits a escoles i famílies per 

descobrir la petita fauna i flora del nostre territori, sensibilitzar sobre la seva conservació i 

descobrir i conèixer el món dels colors primaris i secundaris, a través de diverses tècniques i 

materials. + info: fundaciosetba.org/tallers-infantils-de-natvrae/ 

http://www.cultruta.com/particulars/rutes-obertes/bcn-reial-criminal/


  

 
 

  

EXPOSICIÓ  DE NATVRÆ 

INAUGURACIÓ  Dijous 16 de febrer de 2017 a les 19h  

DATES Del 17 de febrer al 13 d’abril de 2017 

DISCIPLINES Pintura, fotografia, collage, escultura  

ARTISTES  
Cristina Almodóvar, Adrián Espinós, Maria Espeus, Malgosia 
Jankowska, Susana Peses, Maríia Reyes i Santiago Vélez. 
 

PROJECTE VINCULAT Natura ésCultura 

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 | 934813696 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/9woxfmskhzuov94/AABcUc7Jjav9WLu3yM-Qxq-Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
https://rosor@fundaciosetba.org/

