Conferències obertes al públic.

5·6·7 FEBRER 2020

5 FEBRER

Dissenyadors i arquitectes reconeguts
internacionalment compartiran
les seves experiències a
l’Escola d’Art i Disseny
de la Diputació a Reus.

19 h
Xerrada inaugural
de les XVI Jornades de Disseny
JOSEP FERRANDO ARCHITECTURE
JOSEP FERRANDO
Infraestructures habitades

6 FEBRER

10 h GAMEHOUSE

NATÀLIA VEGA
Animació de personatges
per cine, televisió i videojocs.

Animadora de personatges 3D, comença la
seva carrera professional en publicitat a
l'estudi Barceloní Post23, animant per
marques com Cuétara i Audi. Continua a
Londres treballant per la sèrie de televisió
Floogals a l'estudi Jellyﬁsh Pictures.
Col·labora com animadora al departament de
crowds per la pel.licula Wonder park a Ilion
studios, Madrid. A Varsòvia a l'estudi Platige
Image treballa en la sèrie de Netﬂix Love
Death&Robots o les cinemàtiques per Total
War: Three Kingdoms, Age of Magic o
Skull&Bones entre d'altres. Ara mateix treballa
a Barcelona a l'estudi Gamehouse especialitzat en videojocs per iOS i Android.

7 FEBRER

10 h HEROBEAT STUDIOS

JAVIER RAMELLO
PABLO HERNÁNDEZ
Feed the Vision

Herobeat Studios és un estudi de videojocs
independent ubicat a Barcelona (Espanya).
L’equip està format per antics companys amb
una àmplia experiència en el desenvolupament de videojocs. Aquesta experiència es va
reunir en empreses com Atari, King, Ubisoft i
Electronic Arts.
Malgrat el fet de créixer a diferents països, tots
compartim una profunda preocupació pels
problemes ambientals i el benestar dels
animals. Això ens va inspirar a unir-nos i crear
alguna cosa signiﬁcativa que explorés aquests
problemes. Des del principi vam cridar
l’atenció de persones amb molt talent. Van
creure en el nostre projecte i ens van unir en
aquesta aventura. Així és com Herobeat
Studios i la idea d’Endling van començar a
prendre forma.

12 h CANADA

KAREN SAURÍ
Anatomia i estat del videoclip

Karen Saurí, producer de CANADA especialitzada en videoclips, s'encarregarà d'endinsar-nos
en el món d'aquesta productora amb base en
Londres i Barcelona.
S'ha encarregat de la producció de nombroses
peces com la guardonada 'Exits' per a la banda
britànica Foals. Especialista en la producció
audiovisual amb base en Barcelona, però amb
les maletes llestes per a anar amb l'equip a
qualsevol part del planeta, Karen Saurí és la
music vídeo producer de la productora. Ha
resolt la producció d'una bona part dels
videoclips que han ajudat a pujar a CANADA
com a productora de videoclips de referència.

12 h CROMA STUDIO

ALBA DAVÍ
Disseny audiovisual
i Motion Graphics

Croma som un estudi creatiu independent
situat a Barcelona. Ens dediquem a la
comunicació gràﬁca i estem especialitzats en
disseny gràﬁc, creació de marques i motion
graphics.
Vam iniciar la nostra activitat el 2012, i des de
llavors hem anat creixent ﬁns a esdevenir el
que som ara: persones apassionades de la
nostra feina. Treballem procurant que cada
projecte sigui especial: ja sigui per la nostra
aportació creativa, com per la bona relació
amb el client, sovint clau en la resolució de
l'encàrrec de la millor forma possible.

16 h RICARD VILA / STUDIO

RICARD VILA
Timeless vs Ephemeral

Ricard Vila nat el 1974 a Igualada i estudià
Disseny industrial a ELISAVA. Inicia la seva
carrera professional durant els seus estudis.
Després va passar per diferents estudis i l’últim
d’ells va ser LievoreAltherrMolina des d’on va
fundar a l’any 2000 el seu propi estudi a
Igualada on ha realitzat projectes pels quals ha
rebut reconeixements per la qualitat i innovació.
El 2009 funda conjuntament amb cinc
professionals més RecStores, una empresa que
organitza esdeveniments de retail en espais
singulars i àrees urbanes alternatives.

18 h STUDIO ANIMAL

JAVIER JIMÉNEZ
La bellesa està a l'interior

Animal és un estudi amb seu a Madrid i
Barcelona especialitzat en projectes d'interiorisme i arquitectura efímera. Dirigit per Javier
Jiménez Iniesta, arquitecte per l'Escola
d'Arquitectura d'Alacant.
Studio Animal replanteja els espais habitats pel
subjecte contemporani i les atmosferes que
respira són el centre del seu treball. Reconeguts
nacional i internacionalment entre amb el
Premi Passatges-Iguzzini, el Premi Fad
d'Arquitectura i Interiorisme (ﬁnalista), el
Premi ADG Laus (bronze en la categoria de
Gràﬁca aplicada a l'Espai) i el International
Mitjana Award a la Xina (1r premi).

16 h PIEDRA PAPEL TIJERA

18 h LA BOQUERIA TALLER

Helena Puig, interiorista i directora creativa de
l'estudi Pedra Paper Tisora Interiorisme, lidera
des de fa 10 anys l'equip de 5 dones joves,
creatives, i polivalents. A més de interiorista, és
Professora del Màster en disseny d'Interiors
per a Hotels, Bars i Restaurants ( ELISAVA)

Equip d’arquitectes que plasmen en la seva
feina la frescura combinada amb l’experiència
de col·laboracions amb estudis de llarga
trajectòria i la participació en projectes
internacionals. Aquesta perspectiva global i
multidisciplinar els permet tenir una visió i una
sensibilitat cap a l’arquitectura renovada i
diferent. Aborden els projectes de forma
integral i acosten l’arquitectura a les persones,
analitzant aspectes socials, econòmics i
mediambientals per incorporar-los al projecte
en qüestió.

INTERIORISMO
HELENA PUIG
Concept Design

En PPT Interiorisme entenen el disseny com
un mètode d'expressió imprescindible per a
explicar els valors de cada empresa. PPT
Interiorisme practica el disseny democràtic,
un disseny accessible per a tothom. Defensen
que cada nou client tingui la seva pròpia
identitat i la seva pròpia creativitat.
Realitzen projectes d'habitatges, restaurants,
oﬁcines, hotels, bars, discoteques, terrasses i
qualsevol disseny personalitzat.

ORIOL ANTOLIN
Sense Títol

Ofereixen serveis d’arquitectura en els tres
àmbits de la vida de qualsevol persona: viure,
menjar i treballar. És a dir, dissenyen i creen
espais que serveixin per aquests punts:
habitatge, oci i espais de treball.

Carrer del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 31 87 50
sec.eadr@dipta.cat
www.dipta.cat/eadr

