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SWAB reuneix fins a 300 artistes de 60 galeries de tot 
el món  

• L'escena artística independent de Nova York aterra per primer cop a 
Barcelona gràcies al recentmente estrenat programa The Desert and 

The Cactus, comissariat per Omar López-Chahoud. 

• La fira dóna suport al teixit cultural català amb els seus programes 
Ephemeral i Performance, amb la presència d'artistes residents a 

fàbriques de creació de Catalunya. 

• Swab segueix apostant per la internacionalització de la fira amb la 
presència de galeries de 19 països, per enfortir així la seva 

implantació en el circuit internacional -67% galeries estrangeres, 
32% galeries catalanes i espanyoles-. 

• Swab defensa la paritat entre homes i dones artistes, aconseguint 
en aquesta edició la igualtat en percentatge d’artistes. 

• L’esdeveniment aposta pel producte artesanal i creatiu en el seu 
espai gastronòmic Swab Picnic a través d'iniciatives en col·laboració 

amb elBulli Foundation, les cerveses artesanals Tibidabo, la 
cocteleria d'autor de Dr. Stravisnki, Agua enCaja Mejor i el mític 

restaurant de truites Flash Flash. 



Barcelona, 19 de setembre.- Swab Barcelona Art Fair presenta la seva onzena edició els propers 27, 

28, 29 i 30 de setembre, consolidada com una de les fires d'art independent de referència 

internacional en el seu format boutique. Enguany compta amb quatre novetats: el naixement de The 

Desert and the Cactus, un nou programa comissariat pel reconegut Omar López-Chahoud -

comissari independent-, que reuneix sis galeries que ens ajudaran a entendre l'escena artística de 

Nova York; així com l'associació amb la Diputació a Performance, un programa que es consolida 

mitjançant un jurat de selecció format per Alexandra Laudo, Imma Prieto i Joan Morey, on es 

mostrarà el treball de sis artistes catalans o residents a Catalunya, com Lolo&Sosaku o el col·lectiu El 

Palomar, que duran a terme la performance Trans Trans Trans, entre d'altres. Aquest espai pretén 

tenir continuïtat en el temps i esdevenir una plataforma performativa per a tots els artistes residents i 

que tinguin un lloc on promoure la seva obra. A més, aquest any Ephemeral, comissariat per 

Caterina Almirall i que en aquesta ocasió té el nom de Softbodies, not ahead but inside, es consolida 

a la fira com a plataforma per als artistes mitjançant la unió de les fàbriques de creació Hangar, Fabra 

i Coats i la Escocesa, creant un circuit de col·leccionistes internacionals que podran ampliar el teixit 

creatiu de la ciutat de Barcelona. Aquesta edició Swab també fa un pas més enllà i anuncia una altra 

novetat, la d'unir diferents disciplines relacionades amb l'art, inclosa la gastronomia, amb una 

acabada d'estrenar col·laboració amb elBulli Foundation, la qual obrirà per primera vegada les seves 

portes al programa de col·leccionistes Swab .  

 

L'any 2018, també suposa per Swab el naixement de Reading, un espai amb el qual es pretén mostrar 

l'interès de la fira per totes les disciplines amb una concept store editorial on trobar diferents formes 

d'art gràcies al format llibre. Com en cada edició, Swab també presenta el seu programa General, 

format per galeries de prestigi i trajectòria com Angels Barcelona, ADN, Rafael Ortiz, Rocio Santa 

Cruz, Ana Mas, Ronaldo Anselmi, Drawing Room, o Heinrich Ehrhardt, entre d'altres. Alhora, la fira 

conviu amb propostes de programes com On Paper, on es reinterpreta el llenguatge artístic del 

paper com a tècnica contemporània. 



A més, com a segell de la fira, Swab s'implica en potenciar a joves artistes, galeries i espais 

independents, a través dels programes MYFAF i Seed. El primer beca a tres galeries amb menys de 

dos anys de vida i que mai han realitzat una fira d'art internacional, ajudant-los així a iniciar-se en el 

circuit internacional, mentre Seed és un programa destinat a nous espais galerístics i col·lectius 

d'artistes que reflecteixen les noves plataformes i formats del moment. 

The Desert and the Cactus 

Swab Barcelona presenta The Desert and the Cactus, comissariat per Omar López-Chaoud, i que 

comptarà amb la participació de sis prestigioses galeries de Nova York, que ens ajudaran a entendre 

l'escena pictòrica que està vivint la ciutat. Es podran trobar els treballs d'artistes americans que 

expressen aquest creixent interès per preservar la naturalesa representant en la seva obra aquesta 

recerca ritualista del retorn als bàsics i el contacte amb la terra. El cactus simbolitza l'adaptació a les 

condicions més extremes d'aquesta terra. 
Expositors: Deli Gallery, NY // False Flag, NY // Dutton, NY // Rawson Projects, NY // 321 Gallery, 

NY // American Medium, NY 

 

Algún lugar del Valle de Copiapó, Chile. Agost 2016. Harold Berg 

Swab Performance 

Swab Performance inaugura la seva quarta edició i estrena col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona. Un comitè d'experts format per Alexandra Laudo, Joan Morey i Imma Prieto- ha 

seleccionat els següents sis artistes perquè presentin una performance en el marc de la fira: Ariadna 

Guiteras, Bartomeu Sastre, El Palomar, Julia Mariscal, Victòria Macarte, i Lolo & Sosaku. Pots 

trobar més informació sobre els treballs que presentaran, aquí. 

L'objectiu de Swab Performance és donar suport a les pràctiques artístiques performatives d'artistes 

residents o vinculats a Catalunya, així com contribuir a la seva visibilització. 

http://www.deligallery.com/
https://false-flag.org/
http://www.soniadutton.com/
http://www.rawsonprojects.com/
http://321gallery.org/
http://www.americanmedium.net/
http://swab.es/es/performance/index.html


El jurat està format per Imma Prieto (Barcelona), crítica d'art, comissària independent i professora 

d'art contemporani i nous mitjans a l'EU-Eram de la Universitat de Girona, a més d'escriure en 

diferents mitjans i haver fet el seu propi documental, 'Eco de Primera Mort' (premi GAC a la crítica 

d'Art 2018); Joan Morey (Sant Llorenç Donis Cardassar, Mallorca), artista l'obra del qual s'acostuma a 

centrar en la representació artística de nous dispositius de poder a través de la performance i que el 

2017 va recollir el Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Visuals; i Alexandra Laudo (Barcelona), 

comissària independent i crítica d'art, així com fundadora de Heroïnes de la Cultura, plataforma des 

de la qual ha desenvolupat i curat diferents projectes artístics. Durant la temporada 2017/18 va 

comissariar el cicle 'La possibilitat d'una illa' a l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró, així com la mostra 

Una Certa Foscor a Caixa Fòrum. 

  

Imma Prieto, Joan Morey y Alexandra Laudo, jurat de Swab Performance 

Ephemeral 

El programa Ephemeral aposta per crear experiències amb l'espectador, i compta a més amb el 

suport de l'Icub per desenvolupar la mostra sota el nom de Softbodies, not ahead but inside. Serà la 

comissària Catarina Almirall la responsable de cercar projectes efímers i instalatius que ens 

convidin a interactuar i a reflexionar sobre la nostra situació en un sistema globalitzat i accelerat, 

mitjançant temes com la sostenibilitat i el nostre futur proper. Per a això, se centrarà en el brou de 

cultiu que hi ha a les tres fàbriques de creació de la nostra ciutat: La Escocesa, Fabra i Coats i 

L'Hangar. Aquest programa pretén crear un circuit de col·leccionistes internacionals que podran 

ampliar el teixit creatiu de la ciutat de Barcelona. 

Els artistes escollits per a aquesta edició són Duae Collective (Luna Coppola i Silvia Campidelli), 

que presentaran Besòs: a noble ecosystem; Irma Marco amb El vacío; Julia Calvo amb El pabellón de 

los artists reunidos; Julia Gorostidi amb Julia, Rosa, Angela... Eva; Lara Fluxà amb A_Nivellaments; 

Marina Rubio amb Juguetes Salvajes i Michael Lawton amb una selecció de la seva sèrie de 

pintures APATSS. Més informació sobre cadascuna de les obres aquí.  

http://swab.es/es/ephemeral/index.html


On Paper 

Com d’altres anys, aquest 2018 Swab segueix descobrint les possibilitats que ens aporta l'ús 

contemporani del paper com a llenguatge artístic, la seva conceptualització i síntesi més enllà d'un 

simple suport, comissariat per Carolina Diez-Cascón. El programa presenta diferents obres amb un 

denominador comú: el paper. En aquesta nova edició presentem 7 projectes que reflecteixen el 

passat, el present i el futur. 

L'essència més pura de la simplicitat, la geometria, que es converteix en punt de partida generant un 

xoc on la quotidianitat i l'ordinari s'ajunta amb el nou horitzó del present, generant espais 

conceptuals on s'emmagatzemen records i es contempla el deteriorament del pas del temps. 

El paper és el testimoni, una generació que reivindica l'analògic front a l'impacte del digital. Com fem 

de la quotidianitat aplicacions de meteorologia, de comptar els nostres passos que el paper plasma 

desxifrant aquests registres digitals. 

Paisatges que es deterioren sent plasmats i conceptualitzats mitjançant el deteriorament del paper 

com el reflex d'aquest. 

Un gir de plasmar allò digital a través del context del paper, un món gairebé meditatiu que reflexiona 

entre els límits geomètrics i espacials que hi ha hagut.   

Expositors: Ángeles Baños (Badajoz), Anne-Laure Girard (France), Galería Nordés (Santiago de 

Compostela), Ibirapi (Lisbon), La Carbonería (Huesca), Set Espai d’Art (València), 55-SP (Sao Paulo).  

 

Galeria Angeles Baños. Artista Ruth Moran. 

Reading  

Aquest any Swab també inaugura Reading, un programa amb el qual es pretén mostrar l'interès per 

totes les disciplines amb una concept store editorial on trobar diferents formes d'art mitjançant 

llibres. Aquesta edició comptarà amb a/b Books, una proposta editorial sueca que harmonitza el 

rural amb l’urbà, natura amb ciutat. Tots dos pols són motius recurrents en les publicacions de a/b 



Books, que combinen text, fotografia i collage. La segona, Paranoia Publishig, va néixer a Estònia 

però té seus a diversos punts del globus. La casa editorial aposta per crear al marge de les 

convencions, té com a meta "la destrucció de la realitat" i s'autodenomina com el producte més 

anormal del mercat de l'art contemporani. Així doncs, el grup editorial reformula el significat del 

llibre per convertir-lo en concepte en si mateix, en contingut, en idea.  

Programa General 

Com a cada edició, Swab també presenta el seu programa general, format per galeries de prestigi i 

trajectòria, que representen a artistes ídem, com Angels Barcelona (Barcelona, Lua Coderch y Joan 

Fonrcuberta), ADN (Barcelona, Pep Vidal), Rafael Pérez Hernando (Madrid, Regine Schumann), Ana 

Mas, The Drawing Room (Filipinas), Rocío Santa Cruz (Barcelona, Mar Arza), Heinrich Ehrhardt 

(Madrid, Guillermo Pfaff), Rafeal Ortiz (Sevilla, Dalila Gonçalves), Adayya (Palma de Mallorca), Ana 

Mas Projects (Barcelona), Espacio Pla (Buenos Aires), Espacio Valverde (Madrid), Espai Tactel 

(Valencia, Fito Conesa), Espositivo (Madrid), Fuori Campo (Siena), Galerie Iragui (Moscú), Galerie 

Rolando Anselmi (Berlin), Galería Alegría (Madrid), Galería Breve (Ciudad de México), Galería Tokio 

(Lima), Goldberg Gallery (Berlin), Granada Gallery (Buenos Aires), MAAB Gallery (Milano), Pabellon 

4 (Buenos Aires), Pantocrator Gallery (Szhou), Ribot Gallery (Milan), Rincon Projects (Bogotá), SGR 

(Bogotá), The Gallery Apart (Roma), Víctor Lope (Madrid), 3 Punts (Barcelona), Double V (Marsella) i 

Last Resort (Dinamarca).   

 

Goldberg Gallery  (Berlin) 

Swab Seed  

Per quart any consecutiu, Swab Barcelona acull una selecció d'espais independents de creació i 

exhibició d'art, una secció que presenta projectes molt diversos amb un denominador comú: 

l'experimentació. Cada vegada és més comú que els nous creatius s'organitzin en espais 

independents, col·lectius d'artistes, galeries pop up i fins i tot galeries en línia. Es tracta de models 

alternatius que combreguen amb nocions tan contemporànies com la globalització i la digitalització, 

i que atenen necessitats de l'art que els espais tradicionals no cobreixen. L'objectiu d'aquest 

http://www.angelsbarcelona.com/
http://www.adngaleria.com/
http://www.rphart.net/
http://drawingroomgallery.com/
http://rociosantacruz.com/
http://www.heinrichehrhardt.com/
http://www.galeriarafaelortiz.com/
https://www.addaya-art.com/
http://www.anamasprojects.com/
http://www.anamasprojects.com/
http://espaciopla.com/
http://www.espaciovalverde.es/
http://espaitactel.com/
http://espositivo.es/
http://www.galleriafuoricampo.com/chapter/contatti/
http://www.iragui.com/
http://www.rolandoanselmi.com/
http://www.rolandoanselmi.com/
http://www.galeriaalegria.es/
http://galeriabreve.com/
https://www.instagram.com/tokiogaleria/
https://www.goldberg.gallery/
https://www.granadagallery.net/artistas/
http://www.artemaab.com/
http://www.pabellon4.com/
http://www.pabellon4.com/
http://pantocratorgallery.com/
https://www.ribotgallery.com/
https://www.rinconprojects.com/
https://sgr-art.com/
http://www.thegalleryapart.it/index.htm
http://www.victorlope.com/home/
https://3punts.com/es
https://www.double-v-gallery.com/
http://www.lastresortgallery.com/


programa és donar visibilitat a aquest tipus de joves plataformes que estan sacsejant l'escena 

artística contemporània. 
 
Galeries participants: Mutt Collective -Nueva York, Estados Unidos // Satélite -Ciudad de Querétaro, 

México // Square Projects  -Londres, Reino Unido // 101 Estudio  -Bogotá, Colombia // The Switch  -

Lisboa, Portugal // Arcade + One's Room  -Okinawa, Japón // CAMPUR RASA -Bali, Indonesia // 

Nottwins – Barcelona 

 

Terrain Vague, The Switch (Swab Seed) 

My First Art Fair (MFAF) 

Cada any, Swab acull una selecció de tres galeries d'art contemporani que tinguin menys de dos anys 

de vida, que encara no hagin participat en cap fira internacional i que representin artistes nascuts a 

partir de 1975. La fira ofereix aquest espai de forma gratuïta amb l'objectiu d'impulsar galeries joves i 

noves i donar visibilitat a artistes emergents. Portugal, Alemanya i Polònia han estat els països 

escollits per a l'ocasió. 

 
Galeries participants: Las Palmas - Lisboa // Storage Capacité - Alemania // High Gallery – Polonia 

Swab Picnic  

Swab segueix apostant pel producte artesà, així com per la seva qualitat i creativitat en totes les seves 

disciplines. Com en passades edicions, aquest 2018 també la fira també aposta per la zona 

gastronòmica, Swab Picnic, on defensa la importància del producte cura, des de la innovació 

d'emprenedors joves com les cerveses Tibidabo Brewing i Agua enCaja Mejor, o la innovadora i 

creativa cocteleria de Dr. Stravinski, passant per espais emblemàtics de la història de la nostra ciutat 

com el restaurant Flash Flash. 

http://muttcollective.com/
https://satelitegaleria.com/About
http://squ-are.com/
https://www.facebook.com/101-Estudio-229417664156374/?ref=bookmarks
https://www.theswitchgallery.com/
http://www.art-arcade.com/
https://www.facebook.com/Las-Palmas-Project-2004506629829308/
http://storagecapacite.eu/en/profile
http://galleryhigh.com/


La nostra gastronomia és sinònim d'innovació i d'art, i és per això que enguany Swab també vol ser 

plataforma d'això i donar ressò a noves propostes. Per a això, aquesta edició la fira s'associa a elBulli 

Foundation, una aliança amb la qual es busca anunciar nous projectes i potenciar l'art sense límits. 

El públic podrà descobrir i experimentar l'art més creatiu de la gastronomia a la zona de Picnic, 

mentre que gràcies al programa de col·leccionistes de Swab es podrà visitar per primera vegada les 

instal·lacions privades del Bulli Lab i sentir els no límits de l'art i l'experimentació . 

 

Swab kids 

Un any més, Swab dedica un espai als més petits. Per a això, la fira d'art ha confiat en Plom, la galeria 

per a nens que sap com ningú com introduir els més petits al món de l'art. 

L'espai Swab Kids es convertirà durant els dies de la fira en un espai d'experimentació creativa, on 

els nens no tindran límits entre llenç, paret i color. Durant el dissabte i el diumenge, a més, es 

realitzarà un workshop de la mà de l'artista Vittoria Drago, la qual crearà un mural on els nens 

treballaran amb ella a donar-li forma i color. Tot el procés serà fotografiat gràcies a Instax, 

immortalitzant l'obra realitzada per tots els Swab Kids i que serà exposat a l'estand. 

Swab Thinks 

Swab Thinks és un espai de diàleg obert entre artistes, comissaris, col·leccionistes, gestors culturals i 

públic general per pensar junts les transformacions del món contemporani i el lloc que ocupa en ell 

la pràctica artística. 

En aquesta edició es reflexionarà sobre els aspectes de la nova situació de l'artista i galerista a través 

de residències o noves plataformes, fins a l'anàlisi de la globalització en l'art a consells fiscals per part 

de Cuatre Cases i els comissaris principals de la fira. 

Es porta a terme durant la Fira, del 27 al 30 de setembre. 



  

Premis Swab i programa d’adquisicions 

Com cada any, Swab compta amb el seu programa de premis i adquisicions gràcies a diferents 

entitats. És el cas del Premi Fundació Banc Sabadell a la millor galeria, el Premi DKV al millor artista 

espanyol, el Premi MANGO al Millor Artista Emergent, el Premi Fundació Lluís Coromina al Millor 

Artista Català, el Premi Idea Art de Marset, i el Premi de Dibuix col·lecció Diezy7. 

Programa d'adquisicions per Fundació Vila Casas i Col·lecció Olor Visual. 

Premsa: Ariana Díaz 

ariana@good2b.es 

Telf: 0034 606 99 66 66 

  

Què: Swab 

Quan: 27, 28, 29 y 30 de septembre 

On: Pabelló Italiano (Fira de Montjuïc) 

Web: http://swab.es/ 

FB, IG: @swabartfair 

http://swab.es/
mailto:ariana@good2b.es


  

  



  


