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 proposarà 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 EN
EXPANSIÓ:
JOC I FORMAT

TEXTOLOGIES
URBANES

Del 6 al 10 de juliol
Gabri Molist

Del 13 al 17 de juliol
Gerard Valverde

LLOC:
Museu del Disseny
HORARI:
De 9.30 a 14 h
EDATS:
13-17 anys
PREU:
72€/setmana
INSCRIPCIONS:
- del 25 d’abril al 30 de juny
- Les inscripcions es tramitaran per ordre d’arribada.
- Donada la situació d’excepcionalitat per la Covid19, NO us demanem de realitzar cap pagament
fins a tenir la confirmació de l’Ajuntament de Barcelona de la seva realització. Però per tal de d’assegurar-vos la plaça procediu a la reserva de plaça
al Xup – Xup en aquest formulari. Caldrà adjuntar la
documentació següent:
- Autorització signada (descarregar)
- Tarjeta sanitària
SOL·LICITUD DE BEQUES:
Només es podrà fer la sol·licitud de manera telemàtica a través del web de l’Ajuntament de Barcelona.
MÉS INFORMACIÓ:
elisenda@tantagora.net / 93 213 59 91
www.artiparaula.com

CÒMIC EN EXPANSIÓ: JOC I FORMAT
DEL 6 AL 10 DE JULIOL, AMB GABRI MOLIST
Durant aquest taller de 5 dies ens preguntarem sense parar de
dibuixar què és un còmic, què vol dir llegir imatges i què vol dir
dibuixar històries. Seguint l’estela del OuBaPo buscarem els
límits de la narrativa visual a través de jocs tot fent explotar els
formats preestablerts.
Referents com Bruno Munari, Stefanie Leinhos, Paul Cox o l’OuBaPo mateix ens guiaran a través d’una selva on avançarem per
mitjà del dibuix, el retall, la còpia i la re-apropiació però també
a través del jugar sobre el paper i el llibre.
OBJECTIUS
- Incidir en la capacitat del participant per dibuixar històries
coherents.
- Expandir les possibilitats narratives del còmic.
- Aprendre jugant.
- Obrir el còmic a altres camps artístics i del disseny, explorant-ne els punts de contacte.
- Incorporar tècniques artístiques en principi allunyades del
còmic.
-Utilitzar el Museu del Disseny com una font de coneixements
i referències.
- Entendre el Museu del Disseny com a part del taller.

GABRI MOLIST

Dibuixant de còmics nascut a Barcelona l’any 1993. Després
d’estudiar el grau en Arts i Disseny a l’Escola Massana de Barcelona es va mudar a Bèlgica a cursar el Master en Belles Arts a
la LUCA School of Arts de Gant. Actualment està desenvolupant
un Doctorat en Belles Arts a la mateixa LUCA, on també n’és
professor de il·lustració.
La seva publicació inclou fanzines com Asonancia (2018, Apa Apa Cómics), Way Opposite (2019, Ayperfavor Edicions) i 1, 2,
3 (a aparèixer a finals del 2020, Ruja Press). A l’octubre 2020
també sortirà Dormir es Morir, el seu primer còmic, publicat per
bang Ediciones.

TEXTOLOGIES URBANES
DEL 13 AL 17 DE JULIOL, AMB GERARD VALVERDE
Durant aquesta setmana, podreu participar de les Textologies
urbanes, taller-laboratori on es podrà experimentar amb el so,
la imatge i la literatura per tal de crear una peça audiovisual
inspirada en l’art urbà dels nostres barris, de la mà de Gerard
Valverde ens i us proposarem acostar-nos al món de l’òpera
digital per tal de crear una peça audiovisual, realitzada
col·laborativament i en directe.
OBJECTIUS
- Descobrir i utilitzar eines creatives digitals.
- Desenvolupar les estratègies necessàries per tal de crear una
peça audiovisual en directe.
- Proposar una mirada crítica i creativa sobre l’entorn urbà que
ens envolta.
- Establir dinàmiques de treball col·laboratives entre els participants.

GERARD VALVERDE
Compositor centrat en processos creatius multidisciplinaris
i música electrònica. A més de treballar amb diferents
ensembles i grups musicals també ho fa en projectes en els
camps del teatre, la dansa i la instal·lació. Ha col·laborat, entre
altres, amb el dramaturg Marc Villanueva, amb els coreògrafs
Luna Cenere i Joan Català o amb el poeta Josep Pedrals, i
ha estat present en festivals com Romaeuropa, Grec, IDEM,
Mixtur, TNT, o Barcelona Modern. Amb el col·lectiu Tantàgora
treballa desenvolupant workshops i projectes artístics al voltant
de la relació entre literatura i música.

COORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

SEGUEIX-NOS!

/ tantagora
www.artiparaula.com
/ museudeldisseny
http://museudeldisseny.barcelona.cat
#casalsdestiu #zip

