
ZIP 
SETMANA DE CREACIÓ PER A JOVES

UNA COPRODUCCIÓ DE :



QUÈ ÉS EL ZIP

El Museu del Disseny de Barcelona i Tantàgora organitzen el 
ZIP, una setmana de creació adreçada a nois i noies de 13 a 
17 anys.  

El ZIP,  compta cada setmana amb un artista diferent que pro-
posarà als participants un treball de còmic o d’audiovisual per 
conèixer-ne les claus d’aquests llenguatges i com iniciar un 
procés de creació.



PROGRAMA 

CÒMIC LAB

Del 8 al 12 de juliol
Francesc Ruiz

LLOC: 
Museu del Disseny

HORARI: 
De 9.30 a 14 h

EDATS: 
13-17 anys 

PREU: 
72€/setmana    

INSCRIPCIONS en aquest enllaç : 
- del 27 d’abril al 7 de  juny
- Les inscripcions es tramitaran per ordre d’arribada.
- En el moment de realitzar-la haureu de fer el paga-
ment i adjuntar la documentació següent:
 - Autorització signada ( descarregar )
 - Tarjeta sanitària

SOL·LICITUD DE BEQUES: 
Del 30 d’abril al 15 de maig, dimarts, dimecres i di-
jous d’11 a 17 h al Museu del Disseny

MÉS INFORMACIÓ:
elisenda@tantagora.net
93 213 59 91
www.artiparaula.com

BLA BLA BLA
AUDIOVISUAL 

Del 15 al 19 de juliol
Anna Oset

https://form.jotformeu.com/90843383129360
http://artiparaula.com/wp-content/uploads/2019/04/Autoritzacio%CC%81_Zip_2019-1.pdf
mailto:elisenda%40tantagora.net?subject=Casal%20d%27estiu%20ZIP
http://artiparaula.com/


CÒMIC LAB

DEL 8 AL 12 DE JULIOL, AMB FRANCESC RUIZ 

FRANCESC RUIZ
Francesc Ruiz va néixer a Barcelona el 1971, ciutat on viu i tre-
balla. L’afició del seu germà gran pel col·leccionisme de còmics 
li va descobrir un món que el va impulsar a estudiar Belles Arts 
a la Universitat de Barcelona. Des dels anys noranta, ha centrat 
el seu treball plàstic en el dibuix, utilitzant el còmic per explorar 
nous llenguatges narratius. Ell els anomena “còmic expandit”: 
una forma que va més enllà de les vinyetes i que ocupa espais 
expositius o proposa jocs que reclamen la interacció de l’espec-
tador. Ha treballat en ciutats com El Caire, Filadèlfia, Barcelona 
i Lleida, entre d’altres, incorporant en cada cas l’imaginari de 
les subcultures d’aquests contextos.

Taller-laboratori per experimentar amb el llenguatge del còmic 
des del seu naixement fins a la impressió i reproducció. Amb 
l’artista Francesc Ruiz treballarem amb els diàlegs, les imatges 
i les vinyetes per crear la vostra història.

Les creacions de còmic fetes per els joves participaran a un 
concurs europeu promogut pel projecte READ ON, un programa 
europeu en el que participen entitats de sis països (Noruega, 
Itàlia, Regne Unit, Portugal, Irlanda i Espanya) i que té com a 
objectiu promocionar la literatura entre els joves en totes les 
seves formes.

OBJECTIUS

- Conèixer les col·leccions del Museu del Disseny
- Experimentar amb el llenguatge del còmic.
- Conviure amb un artista.
- Disfrutar de l’art i els seus processos de creació.

FRANCESC



BLA BLA BLA AUDIOVISUAL
DEL 15 AL 19 DE JULIOL, AMB ANNA OSET

  

Graduada en Disseny Audiovisual a 2014 i en Direcció d’Art 
en la EICTV de Cuba el 2016. Després d’acabar els seus anys 
a BAU, es va iniciar en el món audiovisual com a freelance 
realitzant des fashion films, videoclips a vídeos corporatius, 
sempre dotant i mostrant gran interès al món de la música, i al 
so. Aquest últim any s’ha embarcat també en la Direcció d’Art 
per a cinema.

Constantment busca l’equilibri entre fer i dirigir les seves 
pròpies peces, on el conceptual, estètic i social van de la mà, i 
alhora treballant per encàrrecs externs.

ANNA OSET
 

L’artista Anna Oset us proposa crear vídeo clips literaris on 
vosaltres en sereu els protagonistes. A partir d’un storyboard 
plantejareu les escenes tot treballant els sets, la il.luminació i 
la veu en off.

OBJECTIUS

- Conèixer les Col·leccions del Museu del Disseny
- Conèixer i usar de manera artística recursos digitals i audi-
ovisuals.
- Conviure amb una artista.
- Disfrutar de l’art i els seus processos de creació

 



/ tantagora

www.tantagora.net   

/ museudeldisseny

http://museudeldisseny.barcelona.cat

#casalsdestiu #zip

SEGUEIX-NOS!

COORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

http://www.tantagora.net
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/

