
III JORNADA de
CREATIVITAT  
i TENDÈNCIES

ARTESANIA:

INNOVACIÓ,
REVOLUCIÓ,

12.04.2018
Museu del Disseny

PROJECCIÓ.

OBERTURA DE 
LA JORNADA

10.00 h

Benvinguda 
Pilar Vélez, Directora del Museu del Disseny de Barcelona.

Presentació
Marta Marín, Directora del Màster en Comunicació de 
Moda de Blanquerna.

ARTESANIA:
INNOVACIÓ

10.15 – 11.30 h 

The Vision 2019 Action/Reaction*
Kim Mannino, directora de Trend Services a l’agència  
de tendències WGSN.

Presentació de la macrotendència “Common Ground”,  
que es desplegarà a través de diferents disciplines creatives: 
teixits i materials, mobiliari i accessoris decoratius, packaging, 
gràfica i estampats, moda, joieria i accessoris, amb les noves 
formes d’artesania com a focus d’interès transversal.

ARTESANIA:
REVOLUCIÓ

11.30 – 13.00 h 

Rethinking tactile craftsmanship in the post-digital age* 
Jonathan Openshaw, escriptor, editor i consultor especializat 
en les indústries de consum.

Reflexió al voltant del retorn a la tactilitat que practiquen 
alguns artesans contemporanis que treballen en l’era digital.

*Traducció simultània al català i castellà

PAUSA
13.00 – 15.00 h 

Dinar 
Consulta de llibres de tendències, revistes i fons documentals 
del Centre de Documentació del Museu del Disseny.

Matí  | Conferències   
(Auditori + Foyer | Planta 4)

PROGRAMA:

#tendenciesdisseny

ARTESANIA:
PROJECCIÓ
15.00 – 18.00 h

Tallers on conviuen professionals i dissenyadors, artistes, 
artesans i creadors digitals que revisiten la tradició, la 
reinterpreten i l’actualitzen, tot fent ús de nous materials, 
processos i tècniques. Peces seleccionades de la col·lecció 
del Museu del Disseny seran el punt de partida d’inspiració 
dels tallers amb les que es proposen experiències col·lectives 
per endinsar-nos en diferents àrees de creació, com el 
mobiliari, la ceràmica, els papers pintats, la gràfica 
o la costura. 

Taller 1  |  Papers pintats 
Tendència i disseny en 1mm de gruix  
a càrrec de Mitos Bermejo + Rossend Casanova

Taller 2  |  Tipografia amb tipus mòbils  
Impressió tipogràfica: dels tipus mòbils al fotopolímer  
a càrrec de Jesús Morentin i Pablo Salvaje + Isabel Cendoya

Taller 3  |  Ceràmica 
Disseny d’estampats per a rajoles: l’encant de la repetició  
a càrrec de Bussoga + Isabel Fernández del Moral

Taller 4  |  Mobiliari  
Hack the archive  
a càrrec de Makea tu vida + Teresa Bastardes i Josep Capsir

Taller 5  |  Costura 
Vestir Santes  
a càrrec de Pedra + Sílvia Ventosa

Tarda  | Tallers   
(Planta -1) 

Entrada conferències + taller

40 € / 31 € (entrada reduïda)*
inclou conferències matí + 
dinar + taller tarda

Entrada conferències

30 € / 21 € (entrada reduïda)*
inclou conferències matí 

*Entrada reduïda (amb l’acreditació corresponent): Persones a l’atur, 
estudiants, docents, posseïdors de la Targeta Rosa reduïda, posseïdors 
del carnet del Centre de Documentació

Preus:

Organitza:

Museu del Disseny  
de Barcelona
Pl. de les Glòries, 37
08018 Barcelona

Amb el suport de:

#tendenciesdisseny
Més informació: www.museudeldisseny.barcelona.cat


