
 

  

 

SETBA JOVE 2017 

30 JUNY – 15 SETEMBRE  

 

Barcelona, 27 de juny de 2017 - Aquest dijous 29 de juny la Fundació Setba inaugura la X 

edició de la mostra Setba Jove,  una col·lectiva d'artistes menors de 30 anys que enguany posa 

el punt final. 

 

Setba Jove és una exposició coral de nous talents que se celebra des de l’any 2008 a l’espai 

expositiu de la Fundació Setba, i que vol ser una plataforma de sortida per a artistes novells al món 

professional de les galeries. 

 
Enguany, la mostra celebra 10 edicions, és el 

projecte més veterà de Setba, que també fa 10 

anys (2007-2017). Per això hem volgut convidar 

artistes que han exposat en edicions anteriors 

de Setba Jove i que han seguit fent carrera. 

 

L'exposició, a més a més, compta amb una 

desena d'artistes novells seleccionats a través 

d'una convocatòria oberta i que enguany ha rebut 

un total de 65 propostes: Laia Albert, Maria 

Campañá, Olga Martínez Faus, Alsira 

Monforte, Alan Piris, Virginia Rota, Anne 

Cécile Surga, Gerard Torres, Bruna Valls 

i Laura Van Severen. 

 

Setba Jove 2017 es podrà visitar fins al 15 de setembre de 2017 a la Fundació Setba (Plaça Reial 

10). 

 

Aquest serà el desè, però també l'últim Setba Jove. La Fundació Setba pren un nou rumb 

consolidant la seva tasca social a través de l'art. Per això, posem punt final a aquest projecte, amb 

un aval de 10 anys i més d'un centenar d'artistes descoberts, bona part dels quals ha aconseguit 

fer-se un lloc en el món de l'art. 

 

ARTISTES 10 ANYS 
 

2008/ Miquel Samitier 

Actualment és membre del tallerBDN d’escultura a Badalona. La seva obra es basa en la 

multiplicació, continuïtat, proporció i simetria de formes inspirades en el món animal i vegetal. 

 

2009/ Anna Livia Dörr 

Va començar treballant la fusta i, avui en dia, el seu projecte artístic se centra en la investigació 

fotogràfica i la litografia. 

 

http://www.fundaciosetba.org/setba-10-anys


 

2010/ Santos Román 

Tècnic en imatge, format a l’Institut d’Estudis Fotogràfics, la seva evolució l’ha portat a crearun 

projecte propi com a fotògraf de mascotes. 

 

2011/ Mirella Hänninen 

L’artista continua fent instal·lacions poètiques, que combinen materials com el bronze i la llana, 

construint nous espais en l’aire. 

 

2012/ Sonia Toneu 

Les seves pintures de colors vibrants i inspiració musical, amb el temps, s’han anat desconstruint 

en una evolució lògica i conseqüent. 

 

2013/ Kika Moragues 

Artista polifacètica que va participar en dues edicions, una amb escultura i una altra amb pintura. 

Ara, al 2017, el seu interès es decanta cap a la fotografia. 

 

2014/ Javier Corso 

Director i fundador de OAK stories, una agència de comunicació formada per periodistes i fotògrafs 

que presenten al món realitats socials diferents a través de la seva òptica de denuncia. 

 

2015/ Adrián Espinós 

Ha guanyat al primer premi al VIII Premi Salou d’Investigació Pictòrica i el Premi Mango al millor 

artista jove de la fira SWAB’15. Té obres a les col·leccions olorVISUAL i a la Fundació Banc de 

Sabadell. 

 

2016/ Maria Coma 

La fotògrafa ha presentat els seus darrers treballs a l’Espai Francesc Català Roca i el Palau 

Solterra de la Fundació Vila Casas, entre d’altres. La Col·lecció Bassat va adquirir-ne dues 

fotografies el 2016. 

 

EXPOSICIÓ 

DATES 

INAUGURACIÓ 

 
ARTISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DISCIPLINES 

  

IMATGES 

 
LLOC 

 

 

 

 

 

Setba Jove 2017 

Del 30 de juny al 15 de setembre de 2017 

Dijous 29 de juny de 2017 a les 19h 

 
SELECCIONATS 2017: Laia Albert, Maria 
Campañá, Olga Martínez Faus, Alsira Monforte, Alan 
Piris, Virginia Rota, Anne Cécile Surga, Gerard 
Torres, Bruna Valls i Laura Van Severen. 
 
ALTRES EDICIONS: Maria Coma, Javier Corso, 
Adrián Espinós, Mirella Hänninen, Anna Livia 
Dörr, Kika Moragues, Santos Román, Miquel 
Samitier i Sonia Toneu. 
  

Pintura, escultura, fotografia. 

  

Podeu descarregar les obres en alta resolució aquí 

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

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/v6c67w00bi5bjgr/AAC0KhHECQyUQW_OiZIrHPOca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0

