Nota informativa

L’art contemporani emergent la Fira Swab arriba al
metro de Barcelona
En el marc de la 4a edició de la Fira d’Art Contemporani de Barcelona Swab, que
tindrà lloc del 26 al 29 de maig a la Fira de Barcelona, Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), Swab i Kognitif han convidat a algunes de les més prestigioses
escoles d’art de la ciutat comtal a presentar, entre els dies 19 i 30 de maig, una obra
artística en algunes de les estacions més rellevants del metro.
La iniciativa s’anomena “Swab Stairs” i forma part del programa “Swab Off” i de la
Primavera Cultural de TMB (primaveracultural.tmb.cat). El seu objectiu és el de
vincular el món acadèmic en la transformació creativa del paisatge, assegurar la
presència de Swab a la ciutat i oferir als estudiants la possibilitat d’exhibir les seves
creacions davant la mirada dels usuaris que es desplacen diàriament en metro.
Concretament, han participat els alumnes de quatre escoles d’art i disseny (IED,
IDEP, La Llotja i Pau Gargallo), que intervindran en quatre escales del metro de
Barcelona. Es tracta de reproduccions sobre vinil que estaran instal·lades a les
escales d’accés de les estacions de metro de Passeig de Gràcia (L2) i Catalunya
(L1). Els projectes escollits són “Citizen Zombie”, de Randall Barriga, Matylda
Zawadzka i Leyre Garatea; “Follow me”, de Vero Liberal; “Cucarachart”, de
Ilustraplicados, i “Amebes”, de Raquel Martín.

Reproduccions de “Citizen Zombie”, “Cucarachart”, “Follow me” i “Amebes”, per aquest ordre.

El proper 19 de maig, a les 10.30 hores, hi haurà un acte de presentació en què
s’atendrà als mitjans de comunicació, al vestíbul principal de l’estació de Passeig de
Gràcia de la línia 2 de metro (accés Rambla Catalunya).
A l’acte hi participaran Joaquín Díez-Cascón, director general de Swab, i alguns
dels artistes creadors de les obres escollides, entre d’altres personalitats. En una
pantalla es podran veure les obres presentades i les guanyadores, una de les quals
està ubicada a les escales d’accés d’aquesta mateixa estació.
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Les obres reflexionen sobre àmbits com la rutina o els costums i l’estil de vida
consumista i autònoma de la societat, a la vegada que pretenen despertar la
curiositat de l’observador sobre l’art contemporani i cridar la seva atenció amb figures
creades mitjançant la tecnologia digital, el dibuix en tinta xinesa i la fotografia.
Per a més informació sobre Swab també es pot consultar la pàgina web
www.swab.es.

CONVOCATÒRIA
ACTE: Inauguració d’una mostra d’art al metro amb motiu de Swab
DIA: Dijous, 19 de maig
HORA: 10.30 hores
LLOC:
TRANSPORT
PÚBLIC PER
ACCEDIR-HI:

Vestíbul principal de l’estació de Passeig de Gràcia (L2) / Accés
Rambla Catalunya
Passeig de Gràcia (línies 2 i 4)
línies 7, 16, 17, 22, 24, 28, 47, 50, 54, 56, 58, 62, 66, 67, 68.

Barcelona, 17 de maig de 2011
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