
Amb un stand comestible i altres propostes transgressores 
que ressalten el seu esperit independent, la fira internacional 
d’art contemporani de Barcelona celebra una dècada 
d’existència amb una edició especial, una imatge renovada 
i la participació de 70 galeries de tot el món.
Swab Barcelona muda de pell: compleix una dècada d’existència amb una edició 
molt especial i anuncia un cou concepte de fira “boutique”. Un stand comestible, la 
participació inèdita de Brasil, un cicle de performances amb missatge polític què tenen 
com a Ucraïna com a país convidat i un comitè internacional de selecció renovat són 
algunes de les novetats. Del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017, Swab Barcelona 
reuneix a 70 galeries amb obres que oscil·len entre els 50 i els 50.000€ de mitjana i 
la participació de més 20.000 visitants. Hi ha artistes consolidats, com Carlos Pazos, 
Joan Fontcuberta, James Rielly,  Santiago Vélez i Laura Bruce, junt a desenes de nous 
noms. En aquesta edició prima el concepte independent: espais autogestionats, com 
La Trastera, que va néixer en un garatge d’una casa de Segur de Calafell, i desenes 
de propostes on l’art i l’activisme és donen la mà, des d’Argel a Damasc, entre altres 
llocs. La fira és un reflex dels nostres temps i busca “provocar, pensar, sentir, estimar 
i despertar”, en paraules de Joaquín Díez-Cascón, impulsor de Swab Barcelona i 
col·leccionista.

Swab Barcelona dona la benvinguda al Pavelló Italià de la Fira de Barcelona, al costat 
de la Font Màgica de Montjuïc, a projectes comissariats, programes de col·leccionistes, 
premis i activitats que transcendeixen els murs de la fira, acostant així l’art als ciutadans 
de Barcelona. Els comissaris d’aquesta edició són els gestors independent de Barcelona 
Imma Prieto, Frederic Montornés, Xavier de Luca i Carolina Díez-Cascón; participa 
també Omar López-Chahoud, director artístic de la fira UNTITLED, com a comissari del 
cícle ‘Behind The Artist’ del programa de Col·leccionistes Swab. La fira compta amb la 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Banc Sabadell, entre d’altres.

Són vuit els programes comissariats que impulsen noves veus de l’art contemporani: 
Swab Seed, que acull sis espais experimentals i autogestionats de Bogotà, Zúrich, Nova 
York, Tarragona, Berlín i Londres, donant visibilitat a propostes innovadores; On Paper, 
que reuneix diferents tècniques, des de la instal·lació al dibuix, lligades amb un nou 
ús del paper com a mitjà i com a concepte per ell mateix; Swab Performance, amb 
intervencions de cinc artistes ucraïnesos joves que treballen des del camp de l’activisme 
i la denuncia social; Focus Mediterràni, que reuneix plataformes independents d’Argèlia, 
Túnisia, Líbia, Egipte, Síria, Líban, Palestina i el Marroc, que mostren veus i discursos que 
moltes voltes es queden fora del circuït tradicional de l’art; Ephemeral, que presenta 
obres basades en medis com la instal·lació, la performance o el videojoc que interactuen 
amb el públic i plantegen una reflexió sobre la vida contemporània emmarcada en un 
sistema capitalista, globalitzat i accelerat; IN/OUT, que qüestiona el significat de trobar-
se dintre o fora, mostrant artistes representats per galeries que poden estar presents o no 
a la fira; MYFAF (My First Art Fair), que dona suport a galeries joves amb menys de dos 
anys de vida i els hi permet participar gratuïtament en la seva primera fira internacional; 
i el programa general, en el que participen galeries destacades de tot el món.

Llistat complet de les galeries i els programes de Swab Barcelona a  www.swab.es

Swab Barcelona 2017 compta amb un nou comitè de selecció, format per els 
col·leccionistes Susanne Birbragher, sotsdirectora comercial d’Art Nexus; Giuseppe 
Casarotto, enginyer i president del ClubGAMeC de Bèrgam; Alfredo Hertzog, president 
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i dona pas a una nova fira.



de Hertzog Art Business, i Harold Berg, economista i membre del Photography Commitee 
del Withney Museum; així com els comissaris independents Domenico de Chirico, 
Alberine de Galbert, David Armengol i Marisol Rodríguez.

Cal destacar el programa de col·leccionistes Swab, que compta amb la participació 
de desenes de col·leccionistes de tot el món, que visiten espais particulars i institucions 
artístiques de Barcelona en el marc de la fira. En aquesta edició especial, Omar López-
Chahoud, director artístic de la fira UNTITLED,  comissària ‘Behind the Artist’, que 
consisteix en una visita als tallers de sis artistes establerts a Barcelona. La fira concedeix 
diversos premis en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, DKV, la Fundació Lluís 
Coromina, MANGO, Marset, Gisart i la col·lecció d’art Diezy7.

De forma paral·lela, la Fundació Swab presenta a l’Arts Santa Mònica l’exposició ‘A 
la recerca del territori’, comissariat per el col·leccionista d’art i membre del comitè de 
selecció de Swab Barcelona, Alfredo Hertzog. La mostra proposa una reflexió en torn al 
concepte de territori, des del seu significat més explícit al més abstracte, a partir de les 
obres de videoart de tres artistes brasilers representants de l’escena emergent d’aquest 
país: Deborah Engel, Joao Castillo i Ayrton Heráclito

COLABORADORS PRINCIPALS:

Swab Barcelona 20017, Edició Especial Desè Anniversari
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017

Llistat complet d’artistes i països: www.swab.es
Fotografies de premsa: https://www.dropbox.com/sh/87v0pddnx2qh7lj/
AACcnxPVbZFKQQXuiJOYKXXKa?dl=0
Localització: Pavelló Italià, Fira de Barcelona (davant de la Font Màgica de Montjuïc).

 
Horaris: 
Dijous 28 de setembre, a les 18h, inauguració oficial de Swab Barcelona 2017  
*només amb invitació. 
Divendres 29 de setembre, de 16h a 21h, obert al públic general. 
Dissabte 30 setembre, de 12h a 21h, obert al públic general. 
Diumenge 1 octubre, de 12h a 20h, obert al públic general.

Entrades: 
Passi de 1 dia: 8€ (compra anticipada) i 12€ (en taquilla). 
Passi de 3 dies: 24€. Entrada gratuïta per a menors de 12 anys. 

Més informació: 
www.swab.es | www.diezy7collection.com

Contacte de premsa: 
prensa@swab.es 93 417 30 04
608 745 179 (Inés Martínez Ribas).
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1. 
Gianni Moretti  
Studi per Anna (Monumen-
to all’attenzione), 2016-2017  
Digital printing and pigment on 
paper. 29,7x21 cm.  

Galería: Km0, Innsbruk 
 
 
2.  
Natalia Castañeda 
Melancolía, 2009 
Instalación 
Dimensiones variables 

Galería: Nueveochenta, Bogotá.  
 
 
3.  
Gonçalo Preto  
Geis, 2016  
Oil on wood panel. 112 x 200 cm 
 
Galería: Madragoa, Lisboa 
 
 
4.  
Dionisio González  
Interacciones 20, 2013 
Digital print on cotton paper 

Galería: Galerie Richard, París 
 
 
 
4.1  
Dionisio González 
Interacciones 17, 2013 
Digital print on cotton paper 

Galería: Galerie Richard, París 
 
 
 
5. 
Matteo Nasini 
Dream Portrait, 2016.  
3D printed porcelain 
Galería: Clima, Milán.  
 
 
6. 
Nicole Weniger  
Austria, 2015 
C- Print photo. 100x70 cm  

Galería: KM0, Innsbruck 

7. 
Matteo Fato 
Untitled, 2015-2017 
Oil on linen. 117 x 143 cm.  

Galería Michaela Rizzo, Venecia 

8. 
Paulo Licona 
Minicrisis, 2017 

Galería: SGR, Bogotá 
 
 
9. 
Regine Schumann 
Colormirror black and whi-
te, sylt A 7-10 

Galería: Rafael Pérez Hernando, 
Madrid. 
 

10. 
Samuel Salcedo  
WILD LIFE, 2017 
Resina policromada 
66x20x20cm. Pieza única 

Galería: Galería 3 Punts,  
Barcelona 
 

11. 
Eduardo Valderrey 
Aerópolis #23, 2010.  
Estructura de madera y proyec-
ción video 

Galería: Rafael Pérez Hernando, 
Madrid. 
 

12. 
Janaina Mello Landini 
Ciclotrama 57 ( impregnação), 
2017. 5 meters of blue nylon  
rope diameter 16mm 
100 x 160 cm 

Galería: Zipper Galeria, São 
Paulo 
 
 
13.  
Ana Teresa Ortega 
Que el lugar del nacimien-
to no determine tu educación. 
#4, 2005 
Copia de color sobre aluminio y 
metacrilato. Edición 1 /5 
73 x 110 cm  

Galería: Espai Visor, Valencia
Programa IN/OUT
14.  
Miren Doiz 
Sin título, 2017 
Collage sobre papel 
50 x 35 cm 

Galería: Moisés Pérez Albéniz, 
Madrid. Programa On Paper

15.  
Iris Helena 
Trepidantes #2, de la serie  
“Ruínas”, 2015 
Photography printed in inkjet  
on toilet paper; 
edition: 3/5;
22 cm x 16 cm

Galería: Portas Vilaseca, Río de 
Janeiro 

 
16. 

Jorge Cabieses
De la serie Relaciones  
Resonantes, 2017
Serigrafía sobre papel de  
algodón, 100 x 70 cm

Galería: GBG ARTS, Caracas

17. 

Annette Sonnewend
Syndics, Rembrandt van Rijn – 
Remake, 2015
C-print, size variable

Galería: SCOTTY, Berlín
Programa Swab Seed

18. 

Maria Kulikovska 
The Raft Crimea

Programa Swab Performance

19.
Lía García 
Sabotaje, 2017
Grafito Sobre Papel, 20 x 12.5 cm 

Galería: Rincón Projects, Bogotá


