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L’art contemporani emergent de Swab Barcelona torna a
decorar les escales del metro
Entre el 16 i el 30 de juny 12 accessos de nou estacions del suburbà lluiran
els dissenys dels alumnes de diferents escoles d'art
En el marc de la 10a edició del Swab Barcelona, Fira Swab Barcelona, que tindrà lloc del 28
de setembre a l’1 d’octubre a la Fira de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) i Swab Barcelona prèviament han convidat les escoles de disseny més rellevants de
Catalunya a presentar, entre els dies 16 i 30 de juny, una obra artística en algunes estacions
del metro de Barcelona.
La iniciativa s’anomena Swab Stairs i forma part del projecte cultural TMB Cultura, de la
Fundació TMB. Els objectius són 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. La mostra consisteix en reproduccions en vinil de dotze obres seleccionades, deu de
catalanes i dues d’internacionals (França i Bèlgica)
Concretament, es mostraran reproduïts en vinil els millors treballs dels alumnes de les
escoles d’art i disseny participants, que ompliran de color 12 escales d’accés de les
estacions de metro de Passeig de Gràcia (L2), Diagonal (L5), Liceu (L3), Drassanes (L3),
Jaume I (L4), Pep Ventura (L2), Torrassa (L1), Santa Coloma (L1) i Sagrada Família (L5).

Dues de les propostes escollides per decorar les escales d’alguns accessos de metro
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Els projectes escollits són dels alumnes Santiago Restrepo Arias (IED), Carla Playà (ESDi),
Alyx-Marie Kleinsteiber (Paris College of Art), Kevin Pérez Medina (Massana), Nafisa
Nandini Crishna (Elisava), Lineta Lïduma (Royal Academy of Fine Arts, Anvers), Laia
Giménez (ESDAP Olot), Miriam Ortega (La Llotja), Irene Durán (EASD Pau Gargallo), Nina
Vero (EASD Serra i Abella), Ana Gómez Carracedo (EADT) i Anna Reche (ESDAP Vic).
Divendres 16 de juny, a les 11.30 hores, hi haurà un acte de presentació en què
s’atendrà els mitjans de comunicació, al vestíbul principal de l’estació de Diagonal de la
línia 5 de metro (accés Rambla de Catalunya amb carrer Rosselló).
Convocatòria
Acte:

Presentació d’obres artístiques al metro amb motiu del
Swab Stairs

Dia:

Divendres, 16 de juny

Hora:

A les 11.30 h

Lloc:

Vestíbul principal de l’estació de Diagonal (L5) / Accés
Rambla de Catalunya amb carrer Rosselló

Transport públic per anar-hi:

Metro: Diagonal (L3 i L5)
Bus: línies H8, V15, V17, 6, 7, 22, 24, 33, 34, 67, 68
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