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El trade fair augmenta la seva internacionalitat  

BBFW 2022 torna a protagonitzar el panorama 
de la moda bridal mundial  

Barcelona Bridal Fashion Week tornarà a protagonitzar el panorama internacional de la moda 
nupcial reunint de nou els principals actors i dissenyadors d'una indústria que vol refermar la seva 
recuperació. Centre de negoci i plataforma de tendències a nivell mundial,  l'esdeveniment 
comptarà amb més de 320 marques en el seu trade fair i amb les desfilades de 34 dissenyadors 
dirigits no només als professionals sinó també a les futures núvies, en una aposta per la innovació, 
la sostenibilitat, la diversitat i la solidaritat com a grans reptes i oportunitats del futur del sector. 

L'esdeveniment líder internacional de la moda nupcial, organitzat per Fira de Barcelona amb el suport del 
Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, torna enguany als palaus 1 i 2 del recinte 
de Montjuïc, amb les desfilades de 34 dissenyadors entre el 20 i 23 d'abril, i amb l'oferta de més de 320 
signatures al trade fair del 22 al 24. Seran, així, cinc dies dedicats exclusivament a la moda bridal i vestits 
de festa amb les principals marques i joves talents que presentaran en el marc de l'esdeveniment les seves 
col·leccions de 2023. 

L'exposició comercial compta amb un alt índex d'internacionalitat, amb el 75% d'empreses estrangeres 
procedents de 27 països, sobretot el Regne Unit, EUA, Itàlia,  Holanda, Alemanya, Turquia, França, 
Portugal, Bèlgica, Polònia, Líban i Israel, entre d'altres, el que el ratifica com a  cita imprescindible per als 
professionals i amants de la moda bridal de tot el món. 

Així mateix, per donar un major impuls als negocis i facilitar l'accés a la visualització de les col·leccions per 
part de les futures núvies, BBFW comptarà amb una plataforma digital dotada d'un àmbit dedicat en 
exclusiva a les marques participants i professionals, i un altre, obert al públic, en el qual es podran veure 
les desfilades en directe o diferit.  L'aplicació mòbil BBFW Digital Experience seguirà activa fins al juny 
2022.  

Amb l'objectiu dinamitzar les transaccions comercials, BBFW ha realitzat així mateix diversos programes 
entre els quals destaca la invitació d'empresaris, retailers i distribuïdors d'un centenar de països, així com 
compradors estratègics procedents d'Itàlia, Alemanya, Regne Unit, França, Portugal, Estats Units, Brasil, 
Mèxic, Corea del Sud, Japó i Emirats Àrabs, tots països objectiu del saló. 

Barcelona Bridal Night 
La reconeguda firma d'alta costura Viktor&Rolf serà la protagonista de la Barcelona Bridal Night presentant 
la primera desfilada mundial de la seva línia bridal, Viktor&Rolf Mariage. La vetllada tindrà lloc el 20 d'abril, 
al Palau 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i comptarà amb la presència de convidats nacionals 
i internacionals entre professionals, dissenyadors i buyers.  

Abraçant el canvi amb 'Move to New'  
El lema de l'edició 2022 "Move to New" reflecteix la trajectòria passada i futura de BBFW així com els 
valors pels quals aposta. "Estem encantats de tornar a reunir el sector a Barcelona en aquesta edició 2022.  
Tornem amb força i amb moltes ganes de mostrar l'evolució de la moda nupcial que presenta una 
temporada plena de novetats i creativitat" afirma Estermaria Laruccia, directora de BBFW. "En els últims 
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anys han canviat les normes, els costums, el mercat i els consumidors. El nostre objectiu és evolucionar 
amb el canvi i viure els reptes de futur de la mà de la indústria, insistint en la necessitat d'innovar, de 
promoure la sostenibilitat en tota la cadena de valor del producte i d'acceptar la diversitat com a inestimable 
font de riquesa".  

Col·laboració amb Save the Children  
Després de l'èxit de la Gala Barcelona Bridal Fashion Week 2021, el saló seguirà col·laborant amb l'ONG 
Save the Children en el seu projecte contra el matrimoni infantil, concretament amb el que realitza a 
Mauritània. Proposarà així mateix diverses activitats culturals i divulgatives per impulsar l'art, disseny, 
creativitat i diversitat, amb l'objectiu de celebrar una edició compromesa amb les persones i el seu entorn.   

 

Barcelona, abril 2022 
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El trade fair compta amb el 75% de firmes internacionals   

BBFW proposa les desfilades de 34 
dissenyadors i les col·leccions de més de 320 
marques  

La passarel·la de Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) encendrà els seus focus entre el 20 i el 23 
d'abril per presentar les creacions de dissenyadors nacionals i internacionals de moda nupcial. 34 
firmes de primer nivell i marques emergents participaran en les desfilades de l'esdeveniment de 
referència internacional del sector per presentar les seves novetats, així com les més de 320 firmes 
que participen en el trade fair. 

La passarel·la de BBFW serà l'escenari de llançament de les creacions de firmes nacionals i internacionals, 
que presentaran les col·leccions 2023 de vestits de núvia, nuvi i de festa als compradors i mitjans de 
comunicació, wedding planners i convidats que podran seguir els fashion shows també a través de la 
plataforma digital del saló. 

Han confirmat la seva presència firmes nacionals com Atelier Pronovias; Rosa Clará; Jesús Peiró; Yolancris; 
Sophie et Voilà; Isabel Sanchis; Marco & María, i Ramón Sanjurjo. A més de les noves propostes de la 
seva marca Nicole Milano, Pronovias Group presentarà per primera vegada la col·lecció Marchesa for 
Pronovias, fruit de la seva col·laboració amb la firma estatunidenca.  

Entre les marques internacionals, faran el seu debut en el fashion show de BBFW el dissenyador italià 
Peter Langner, que presentarà la seva col·lecció 2023 només en format digital; la ucraïnesa Katy Corso; 
Vestal, de Corea del Sud; la polonesa Agnieska Swialty; i Modeca, d'Holanda. Repeteixen la seva 
presència altres marques internacionals com Marylise&Rembo Styling, de Bèlgica; l'estatunidenca 
Demetrios; Julia Kontogruni, de Bulgària; l'italià Carlo Pignatelli amb la seva col·lecció per a nuvis, i la 
francesa Cymbeline. 

D'altra banda, ratificant la seva aposta pels joves dissenyadors, la passarel·la de BBFW acollirà les 
desfilades dels 'New Talents' amb les creacions d'Olga Macià, Lorena Panea, Poesie Sposa i Simone 
Marulli, i d'altres dissenyadors presents per primera vegada com Andrea Lalanza, Mireia Balaguer i la firma 
italiana More.  

Altres dissenyadors, tots procedents d'Andalusia, fan aquest any el seu debut a la passarel·la de BBFW 
com el malagueny Moncho Heredia, el sevillà Nicolás Montenegro, Higar Novias, de Còrdova, i Manila 
Novias de Granada. Totes les firmes presentaran creacions per a les núvies i per a les padrines, així com 
altres propostes de vestits de festa.  

Estrena mundial de Viktor&Rolf Mariage 
La firma Viktor&Rolf Mariage protagonitzarà la Barcelona Bridal Night, la vetllada de gala del saló que se 
celebrarà el dimecres 20 d'abril, al Palau 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Serà la primera 
desfilada mundial de la línia bridal de la cèlebre firma, que exhibirà creacions de la temporada 
primavera/estiu 2023 al costat d'una selecció de peces icòniques de les seves col·leccions d'alta costura i 
de vestits de la línia Mariage. 
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Més de 320 marques al trade fair 
L'exposició comercial de BBFW coincidirà amb la passarel·la els dies 22 i 23 d'abril i seguirà oberta fins al 
24. L'exposició comercial enguany estarà integrada per més de 320 firmes, el 75% internacionals, de 27 
països.  

Les principals marques nacionals presents a la passarel·la també exhibiran les seves creacions al trade 
fair, juntament amb moltes d’altres com Inuñez, Novia d’Art, Tot-hom, Sonia Peña o Carla Ruiz. 

Entre les internacionals destaquen les reconegudes firmes libaneses Zuhair Murad i Tony Ward, que hi 
participen per primera vegada. També exhibiran les seves creacions les estatunidenques Demetrios, Justin 
Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure o Amsale, i les italianes Nicole Milano, Peter Langner, Blumarine, 
Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia Casablanca, 
Bellantuono, Maison Signore, així com Madi Lane (Austràlia), Katy Corso (Ucraïna), Vestal (Corea del 
Sud), Julie Vino (Israel), Cymbeline (França), o Daalarna (Hongria), The Atelier by Jimmy Choo (Malàisia), 
Otilia Brailoiu (Romania) , i Penny Peckam (Regne Unit) que hi participa per primera vegada, entre moltes 
d’altres, que presentaran les seves col·leccions del 2023. 

 

Barcelona, abril 2022 
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La firma exhibirà les seves creacions en el marc de la Barcelona Bridal Night 

Viktor&Rolf presenta la primera desfilada mundial 
de la seva línia bridal a la Barcelona Bridal Night 

Fundada el 1993, la marca de luxe creada pels artistes Viktor Horsting i Rolf Snoeren és una de les 
més famoses del món de l'alta costura pel seu característic ADN avantguardista, caracteritzat per 
l'espectacular fusió entre art i disseny. La firma presentarà la primera desfilada mundial de la seva 
línia Viktor&Rolf Mariage, dedicada exclusivament a les núvies, en què mostrarà les creacions de la 
temporada primavera/estiu 2023 al costat d'una acurada selecció de peces icòniques de les seves 
col·leccions d'alta costura i de vestits de la línia Mariage. 

Els artistes de la moda Viktor Horsting i Rolf Snoeren presentaran la primera desfilada mundial de la seva 
línia 'bridal' durant la Barcelona Bridal Night, la nit de gala del saló Barcelona Bridal Fashion Week que es 
ratifica, un any més, com a referent mundial de moda nupcial. La desfilada -que és també la primera que la 
firma realitza a Espanya- tindrà lloc el dimecres 20 d'abril, al Palau 1 del recinte de Montjuïc de Fira de 
Barcelona.  

Viktor Horsting i Rolf Snoeren (1969, Països Baixos) es van conèixer a principis dels 90 durant els seus 
estudis a la 'Academia d’Art i Disseny d’Arnhem', on van entaular una amistat que desembocaria en la 
creació de la seva marca. Com a artistes de moda, el duo holandès destaca no només per la seva 
capacitat d'innovació i transgressió, sinó també per combinar moda, art i filosofia. 

El seu debut en el món de la moda nupcial es remunta a 2017, quan van presentar la seva primera 
col·lecció dedicada a les núvies: una exploració dels elements icònics de Viktor&Rolf inspirats en les 
influències de l'alta costura clàssica, amb un enfocament modern i glamurós. Anteriorment, el bridalwear ja 
estava present a les col·leccions de la maison que va signar el vestit de núvia de la princesa Mable de 
Orange-Nassau. "Sempre ens ha fascinat el vestit de núvia perquè és com una història, un petit univers en 
si mateix. És una icona d'un dels moments més maravillosos de la vida" afirmen Horsting i Snoeren. 

Per a la desfilada de la Barcelona Bridal Night, Viktor&Rolf estan preparant una presentació inspirada en 
les influències de l'alta costura amb un toc surrealista i característic de la marca, que dona com a resultat 
una visió audaç de la seva llampant gamma nupcial de dissenys escultòrics i romàntics, complementada 
amb peces d'alta costura d'avantguarda i altres dotades de grans i lleugers volums que reflecteixen la 
perspectiva dels dissenyadors, sempre en busca dels límits de la transformació. Sobre la seva pròxima 
participació en l'esdeveniment, els dissenyadors han declarat: "estem encantats de ser part de BBFW i de 
mostrar la nostra primera desfilada Mariage a Barcelona". 

Segons Estermaria Laruccia, directora de la BBFW, "Viktor Horsting i Rolf Snoeren encaixen a la perfecció 
en la nostra idea de moda: en cadascun dels seus vestits aconsegueixen plasmar un concepte de 'bellesa' 
que va molt més enllà de l'estètica per endinsar-se de ple en el món d'art, creativitat i experimentació, amb 
l'elegància, cura i rigor d'una firma acostumada a dominar tant l'alta costura com el prêt-à-porter. No podem 
estar més orgullosos de la seva presència aquí, que sens dubte traurà més innovació, art i cultura al món 
de la moda nupcial i la fira". 
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Sobre Viktor&Rolf 
Viktor&Rolf és la casa de moda de luxe d'avantguarda fundada el 1993 pels artistes de la moda Viktor 
Horsting i Rolf Snoeren. Àmpliament reconeguda i respectada per la seva provocativa alta costura i el seu 
glamur conceptual, la firma té com a objectiu crear una bellesa espectacular i una elegància inesperada a 
través d'un enfocament poc convencional de la moda.  

La firma porta presentant des de fa més de vint anys les seves creacions exclusives en la Setmana de la 
Moda de París, des de la primera col·lecció d'alta costura a la primavera/estiu de 1998, amb dissenys que 
evoquen el seu característic esperit provocatiu impregnat de contrastos surrealistes. Amb Mariage, 
Viktor&Rolf presenta les seves col·leccions de núvia de luxe, creada arran d'una exploració d'elements 
icònics inspirats en les influències de l'alta costura clàssica.  

Els dissenyadors signen també la col·lecció Viktor&Rolf Mister Mister per a l'home, que representa una 
extensió del seu estil personal, un reflex en clau íntima de la roba de vestir amb un toc lúdic. Les línies de 
luxe de Viktor&Rolf inclouen així mateix la col·lecció Viktor&Rolf Tulle, l'exclusiva línia d'òptica Viktor&Rolf 
Vision i un catàleg que reuneix algunes de les fragàncies més venudes del món com Flowerbomb, 
Spicebomb i Bonbon. 

 

Barcelona, abril 2022 
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Horari de les desfilades de Barcelona Bridal 
Fashion Week 2022 

La passarel·la de Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) encendrà els seus focus entre el 20 i el 23 
d'abril per presentar les creacions de dissenyadors nacionals i internacionals de moda nupcial. 34 
firmes de primer nivell i marques emergents participaran en les desfilades de l'esdeveniment de 
referència internacional del sector per presentar sus col·leccions de 2023. 

 Dimecres 20 d'abril 2022 

12:00 Jesús Peiró**  

13:30 Marchesa for Pronovias**   

15:00 Isabel Sanchis**  

16:30 Yolancris**   

18:00 Peter Langner (digital)**  

20:30 Viktor&Rolf Mariage (Barcelona Bridal Night)*  

 Dijous 21 d'abril  

10:00 Olga Macià/Mireia Balaguer/Andrea Lalanza (New Talents)**  

11:30 Sophie et Voilà/Agnieszka Swiatly**  

13:00 Nicole Milano**  

15:30 Marylise, Rembo Styling & Carta Branca**  

17:00 Marco & Maria**  

18:30 Cymbeline**   

20:30 Rosa Clará*  

 Divendres 22 d'abril 2022 

10:00 Julia Kontogruni**  

11:30 Ramón Sanjurjo**  

13:00 Vestal**  
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15:00 Carlo Pignatelli**  

16:30 Demetris**  

18:00 Higar Novias/Manila Novias**   

20:30 Atelier Pronovias*  

 Dissabte 23 d'abril 2022 

10:00 Katy Corso**  

11:30 Simone Marulli/Lorena Panea/Poesie Sposa/More (New Talents)**  

13:00 Nicoles Montenegro/Moncho Heredia**  

16:00 Modeca**  

 

*accés a les desfilades permès només amb invitació del dissenyador 

** accés permès fins a completar l'aforament 

 

Barcelona, abril 2022 

 
 

 


