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1. Personal data
Rosa Maria Llop Vidal
30/11/1970 Barcelona
DNI 43.426.050-A
rosallop@gmail.com
T. 607 223 766

2. Artist statement
La práctica profesional y artística de Rosa Llop responde a la necesidad de cuestionar los constructos que delimitan y pre-definen el rol del diseñador en la sociedad
post-digital. Rosa utiliza la investigación como una estrategia para observar la contemporaneidad, prestando especial atención a la sistematización de los procesos
creativos y las políticas de representación. Su lenguaje formal busca la acción mínima
y le interesan el silencio, el vacío y lo invisible como actos de significación.
--Rosa Llop’s professional and artistic practice responds to the need to question the
constructs that pre-define the role of designers in a post-digital society. Rosa uses
research as an strategy to observe contemporaneity, paying special attention to the
systematization of creative processes, and the politics of representation. Her formal
language seeks minimal action and she is interested in silence, emptiness and the
invisible as acts of signification.

4. Curriculum Vitae

Rosa Llop
43426050A
Investigadora. Dissenyadora. Professora. Autora.
Investigació sobre l’agència de les accions de
pensament col·lectiu mitijançant pràctiques artístiques
Perfil
• Més de 20 anys d’experiència professional en l’àmbit del disseny editorial i la difusió
d’activitat cultural treballant per a clients com
Consonni, CCCB, CaixaForum, Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona, etc...
• Autora i curadora de continguts per a revistes, llibres i exposicions sobre crítica del
disseny per a entitats culturals com el FAD, el
CCCB, l’ICUB i la Diputació de Barcelona entre
d’altres.
• Participació en projectes de recerca tant
d’àmbit nacional com internacional.
• Desenvolupament d’activitat docent i direcció de programes de postgrau per a escoles
universitàries com ara ELISAVA, BAU i la UOC.
• Participació en associacions vinculades
al foment de l’Art i el Disseny (Junta directiva
FAD 2005-2009; Junta directiva del Col·lectiu
GRRR 2000-2019)
Educació
• Màster en Producció i Recerca Artística a
la Universitat de Barcelona. Barcelona, 20172021.
• Bachelor Arts in Design a la Winchester
School of Arts, Southampton University. Regne
Unit, 2013.

Experiència Professional
(extracte recent)
1. Comisariat i projectes de recerca
• 2021-2022: Artista resident al projecte europeu INTERSTICE: Encounters between artists,
children and teachers.
• 2020: Projecte de recerca artística col·lectiva
sobre els Futurs. Polivalents, Hangar 2020.
• 2019: Comisariat d’Entrepensar: Acció situada
de pensament col·lectiu dins la jornada Fabular
Hiriartea. Centre d’Art Hiriartea, Pamplona.
• 2019-2018: Artista resident al projecte europeu Iterations entorn les pràctiques de creació col·lectiva. Barcelona 2018, Viena 2019,
Brusel·les 2019
• 2016-2015: Artista resident al projecte europeu “Manifesto for a Critical Approach to User
Interace” Participatory Investigation of Public
and Engaging Spaces. Hangar, Ciant and ZKM.
• 2019-2017: Direcció de les Jornades Professionals UXAvant, ELISAVA.
2. Publicacions
• 2018: Capítol de llibre “Dark Patterns, el lado
oscuro del diseño de Interacción” al catàleg de
l’exposició Design Does. Museu del Disseny.
• 2018-2017: Recerca i Informe: “Marca Ciutat.
Significat i mètode per a la construcció d’una
identitat col·lectiva”. Àrea de comunicació de
l’Ajuntament de Barcelona.
• 2016: Capítol de llibre “Post-Digital Interface.
Nuevas metodologías requieren nuevos diseñadores”. Interface Politics International Conference.
• 2014: Llibre “Sistema gràfico de cubiertas de
libro. Hacia un lenguaje de parámetros para el
diseño gráfico”. Editorial Gustavo Gili.

2. Exposicions i Beques
• 2021-2022: Beca Espai C. Artista en residència a l’escola Josep M. Sagarra en el marc del
programa de residències Espai C. ICUB, Consorci d’Educació de Barcelona, Hangar, Fabra i
Coats, Fundació Sunyol i Fundació Tàpies.
• 2020-2021: Beca OSIC per al projecte de
recerca “Entrepensar. Accions de pensament
difractiu per preguntar-nos col·lectivament”.
• 2021-2019: Participació als Tallers Oberts al
Poblenou. Barcelona.
• 2021-2019: Artista resident llarga durada,
Hangar, Barcelona 2019
• 2019: Exposició col·lectiva: Objecte d’estudi.
Galería Angels 2. Barcelona 2019
• 2019-2018: Beca per a la residència artística Iterations entorn les pràctiques de creació
col·lectiva. Projecte Europeu Iterations, Barcelona 2018, Viena 2019, Brusel·les 2019
• 2018: Finalista als DocField Photobook
Awards. Galería FotoColectania.
• 2018: Exposició col·lectiva “Anar i tornar a
Brossa”. Centre Cultural el Carme. Badalona.
3. Docència
• 2021-2010: Direcció del Màster en Disseny i
Direcció de Projectes a Internet. ELISAVA-UPF.
• 2021-2018: Direcció del Màster en Disseny
id’experiència d’usuari per a la transformació
digital. Escola online de creació digital SHIFTA.
• 2021-2019: Professora de metodologies de
recerca artística al Master Universitari en comunicació visual ELISAVA_UPF
• 2021-2016: Tutora Projectes Final al Grau en
disseny y creació digital de la UOC

4. Conferències
• 2020: A feminist infraestructure for collaborative work. Congreso Next Iterations. Constant,
Brussels.
• 2019: Revisant les bones pràctiques. Taula
rodona. PAAC (Pataforma Artistes Visuals Catalunya). La Capella Barcelona Cultura.
• 2019: Critical Interface Design. Jornades
UXAvant. ELISAVA-UPF
• 2018: Interfície i materialitat en els processos
d’aprenentatge. Jornades Disseny per viure.
Museu del Disseny.
• 2017: Aproximació crítica al disseny
d’ínterfície. Congreso Internacional UX spain.
Gijón.
• 2017: Post-digital Interface: Nuevas interfaces
requieren nuevas metodologías. Sevilla Ciudad
del Diseño. Asociación Española Diseñadores
Industriales. AEDI, Sevilla, 2017
• 2017: User Journey Map en los procesos de
diseño. UOC-Càtedra Telefònica. Barcelona
• 2016: Post-digital Interface: Nuevas
Interafaces requieren nuevas metodologias.
Jornada UX 2016. Cátedra Telefónica- UOC.
Barcelona
• 2016: El disseny ha mort. L’algorisme i la interfície com a dissenyadors. Festival Petit, Tarragona.
• (...)

4. Visual portfolio

Entrepensar Methodology
Escola Sagarra
Escola dels Encants
Futurs
Entrepensar Iriartrea
EU Reserach projects
Iterations
Critical Interface Manifesto
Artist books
Jo també vull ser John Cage
Apagar mi lámpara eléctrica
Design work
El origen del mundo (design)
Towards a Pattern Language (authorship)
Small Publishers Great books (curator)

RECERCA ARTÍSTICA

Entrepensar

2021-2019

Entrepensar és una pràctica de recerca generativa per mediar en processos col·lectius,
on utilitzo pràctiques artístiques com a eix vertebrador per fer emergir coneixement, tot

augmentant la participació i la satisfacció dels participants gràcies al fet de fer servir llenguatges no discursius.
Fins ara l’Entrepensar s’ha activat en 4 contextos diferents
ɶ Estudiants de primària de l’Escola JM de Sagarra (2022)
ɶ Estudiants de primària de l’Escola dels Encants (2021)
ɶ El grup de recerca Futures en el context de Polivalents (2020)
ɶ El Centre Cultural Hiriartea, Pamplona (2019)
Entrepensar també va ser finalista del Premi a la Innovació Cultural, CCCB, 2019.

Entrepensar Methodolgy exposed at Objecte d’estudi exhibition, Galeria dels Angels, 2019

RECERCA ARTÍSTICA

Entrepensar
Escola
J.M. Sagarra

2021

Entrepensar Escola J.M. Sagarra es va

activar com un primer assaig per pensar
col·lectivament sobre les polítiques
del temps.

L’acció es va realitzar amb 60 nois i noies

d’entre 11 i 12 anys en el marc de la resència Espai C.
Arrel d’aquest assaig neix la necessitat
d’aprofundir en aquesta temàtica i incorporar a l’acció artistes sonores i expertes
en escenografia.

RECERCA ARTÍSTICA

Entrepensar
Escola dels
encants

2021

Entrepensar Escola dels Encants es
va activar amb el propòsit de pensar
col·lectivament sobre les condicions del
futur, des de la perspectiva de la infantesa.

L’acció es va realitzar amb 150 nens d’entre
6 i 9 anys de l’Escola dels Encants i la facilitació de les artistes:
Eulalia Garcia Valls
Rosa Llop

RECERCA ARTÍSTICA

Entrepensar
Futurs
Polivalents

2020

Entrepensar Futurs es va activar en el con- L’acció es va realitzar
text de Polivalents (Hangar 2020), amb el en col·laboració amb les artistes:
propòsit de pensar col·lectivament sobre Eulalia Garcia Valls
com podriem comunicar-nos en un futur Daniel Moreno
Juan David Galindo
multi-espècie.
Pedro Torres
Irina Russell
Rosa Llop

RECERCA ARTÍSTICA

Entrepensar
Fabular
Hiriartea

2019

Entrepensar a Hiriartea es va activar amb el

propòsit de pensar col·lectivament sobre el
futur d’aquest Centre d’Art.

L’acció es va realitzar

en col·laboració amb les artistes:
Mafe Moscoso
Azahara Ubera
Aranzazu Santesteban
Haizea Barcenilla
Rosa Llop

RECERCA ARTÍSTICA

Iterations

2018-2019

Iterations és un projecte europeu compro- Iterations es va formalitzar en tres estades en
mès amb el futur de la col·laboració artísti- residència als centres Constant (Belgium), Esc

ca en contextos de xarxa digital. Artistes i
professionals multidisciplinaris s’uneixen
per crear obres especulatives que alimentin la imaginació de possibles formes de
col·laboració artística. Mitjançant una sèrie
de residències pràctiques i exposicions discursives, Iterations ofereix situacions en què
els artistes experimenten col·lectivament
noves formes de treball artístic que generen
espais de col·lectivitat i col·laboració.

(Austria), Hangar (Spain).

Les artistes participants a Iterations van ser:
Azahara Ubera
Giulia Deval
Constanza Mendoza
Iris Torruella
Julia Gorostidi
Mafe Moscoso
Rosa Llop

Iterations Residence, Hangar 2018

Critical
interface
manifesto
RECERCA ARTÍSTICA

2015-2017
Critical Interface Manifesto va ser un projecte de recerca interdisciplinari organitzat
per Hangar juntament amb la UOC en el
marc del projecte europeu PIPES (Participative Investigation of Public Engaging
Spaces) en col·laboració amb Ciant (Praga)
i ZKM (Karlsruhe).
L’objectiu principal de la investigació va ser
generar un estat de l’art comú, transversal i
crític sobre les interfícies visuals, prestant
especial atenció als efectes ètics, estètics,
filosòfics i socials de la interfície.

Manifesto Sprint, 2015.

Les artistes participants en la redacció del
manifest van ser:
Pau Alsina
Tere Badia
Andreu Belsuncés
Quelic Berga
Laia Blascos
César Escudero
Jorge Luis Marzo
Joana Moll
Clara Piazzuelo
Jara Rocha
Mario Santamaria
Rosa Llop

PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

Jo
també vull
ser John
Cage

ArtBook, 2018

2018
L’objectiu principal d’aquest treball és
l’exploració de l’espai blanc com a espai

significatiu. Per tal de formalitzar aquesta
exploració, es va desenvolupar un objecte
artístic com a llibre. El projecte reflecteix la
meva recerca personal cap a un llenguatge
personal i artístic mitjançant l’anàlisi de
l’obra d’altres autors com Ulises Carrión,
Ignasi Aballí i John Cage, entre d’altres.

Exhibition “Anar i Torna a Brossa”. 2018,

Aquest llibre d’art ha estat finalista als Premis
DocField Photobook 2018, Galeria Foto Colectania.

Aquest llibre d’art ha format part de l’exposició
d’homenatge Joan Brossa “Anar i Torna a Brossa”. 2018, CC El Carme, Badalona.

PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

Apagar
mi lámpara
eléctrica

2020
Apagar el meu llum elèctric. Així acaba
Tanizaki seu assaig sobre la bellesa de

l’ombra (Tanizaki 1933). Tota una declaració de principis per abraçar el sublim de la
penombra com estètica sobre la qual es
construeix tota una cultura de la bellesa.
Apagar el meu llum elèctric és la frase que
alimenta el motiu d’estudi d’aquest treball.
Un projecte que es construeix a partir de la
meva incapacitat per gestionar la incertesa
i les seves derivades crisi d’ansietat davant la percepció del buit. Així, Apagar el
meu llum elèctric esdevé una actitud per
observar la foscor de la incertesa i buscar
les seves possibilitats, com una forma de
enfrontar-me a les meves pors i construir
bellesa des de la penombra.

BOOK DESIGN

El origen del
mundo

Consonni

2019-2020
Disseny i maquetació dels llibres de la
col·lecció el origen del mundo de l’editorial
consonni.

RECERCA, AUTORÍA I DISSENY

Hacia
un lenguaje
de parámetros
para el diseño
gráfico

Gustavo Gili

2014
The aim of this research is to show why gra-

phic design should embrace some kind of
parametrization in its processes, and test
its feasibility through an aproach on how
the language of book cover design is developed.

CONTENT CURATOR AND EXHIBITION DESIGNER

Petits
editors,
grans
llibres.

Catalunya Government and FAD

From 2010 to 2013
The exhibition shows a selection of 101
independent publishers in Spain in order
to give visibility to their task. The exhibition
was roaming across catalan public lybraries
12 times in two years.

The exhibition was designed to be adapted to
different spaces in order to facilitate itinerancy.

Exhibition at FAD, 2010

Exhibition at CCCB, 2013

5. URL
www.rosallop.com

