
Torna l’Estació Creativa amb 
l’artista Tziqui Artworks 

Intervenció de l’artista tarragoní Tziqui Artworks a l’Estació 
de busos de Tarragona, que obre la segona etapa de l’Estació 
Creactiva amb l’obra ‘El que espera’. 

 

http://estaciocreactiva.net/El‐que‐espera 

 

http://tblog.tarragona.cat/un‐museu‐tot‐esperant‐el‐bus 

 



 

La proposta de Tziqui Artworks és un programa d’intervencions artístiques que volen entrar en 

diàleg amb el ciutadà. L’obra es desenvolupa a les parets de l’estació, comptant amb la 

participació dels ciutadans pel desenvolupament del mur artístic. Aquest esdeveniment té com 

a objectiu subratllar la importància l’espai públic i potenciar la funció de la vida urbana 

reivindicant la diversitat de funcions que pot acollir i la seva capacitat d’estimular la creativitat 

ciutadana. 

Estació Creactiva 
El projecte de l’Estació Creactiva va sorgir amb el conveni originat per l’Empresa 
Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i l’Associació Künstainer com a 
programa d’intervencions efímeres en l’espai públic, els quals reflexionen des del nostre 
entorn social i cultural més immediat. És un programa que proposa la diversificació 
d’usos dels llocs comuns. L’Estació Creactiva tindrà la continuïtat durant un any on es 
mostrarà una col·lecció d’art contemporani d’intervencions a l’espai públic. 

L’Estació Creactiva és un projecte de l’Associació Künstainer. En aquesta segona etapa 
rep el suport econòmic de Repsol, la col·laboració i acolliment de l’EMT, i les 
aportacions de materials de Pintures Padrell i Arola Edicions.  

http://www.infocamp.cat/torna-lestacio-creativa-amb-lartista-tziqui-artworks 

 

Un museu tot esperant el bus 
Els dibuixos d''El que espera', de Tziqui Artworks, reactiva el 
projecte Estació Creactiva 

24‐07‐2013  

L’espera és aquell moment en què no passa res. Una pausa, moltes vegades no volguda, 
que topa amb aquests temps d’exaltació de la instantaneïtat. Però l’espera té matisos, 
sentits i context, tal com demostra El que espera, la intervenció artística de l’il·lustrador 
tarragoní Tziqui Artworks, que ja decora les parets i les escales de la planta baixa 
de l’estació d’autobusos de la ciutat. 



“Hi ha molts tipus d’espera, i la meva idea era retratar-los“, explica Tziqui. Des de 
la família que espera junta compartint un banc fins al jove que mata el temps jugant amb 
el seu mòbil, passant per la noia que espera recolzant-se en una barana amb ulls plens de 
malenconia. Totes les persones dibuixades són usuaris reals de l’estació, a qui 
l’artista va veure després de passar-s’hi hores i hores observant. 

Els dibuixos, de grans dimensions, recorden l’estil d’un bloc de notes, com el que 
Tziqui sempre porta a sobre. Per aconseguir-ho es van pintar les parets d’un groc 
esmorteït, imitant les pàgines dels quaderns Moleskine. A sobre, els traços s’han fet 
amb un retolador blau, aconseguint l’efecte d’un bolígraf convencional. Els dibuixos 
estan acompanyats de frases d’alguns dels usuaris sobre l’espera . “Quan espero 
imagino, creo, penso i respiro… Per un segon tot té un ordre, tot és pau, tot és 
clar“, diu Daianna Ghuz. “L’espera és una pèrdua de temps algunes vegades. 
D’altres, és un regal per a la ment“, afirma Carol. 

 

La joia de la corona són les anamorfosis que decoren les escales que connecten els 
dos pisos de l’estació. Són dibuixos, com el que acompanyen aquestes ratlles, que 
només es veuen correctament des d’un únic punt determinat, fet que en dificulta el 
procés d’elaboració. El graó aïllat no té sentit; l’escala en conjunt és una obra d’art. 

El que espera suposa la reactivació del projecte Estació Creactiva, impulsat pel 
col·lectiu Künstainer. Des de 2010 l’estació d’autobusos de Tarragona acull diferents 

intervencions artístiques amb l’objectiu de subratllar la importància de l’espai públic, en 
aquest cas l’estació d’autobusos de la ciutat, com a catalitzador de la vida urbana. Les 
obres no tenen data de caducitat i avui en dia alguns dels 8 milions d’usuaris que cada 

any passen per l’estació gaudeixen encara de les fotografies de De pas o juguen amb els 
miralls de Distorsión libre. Mentre esperes el bus pots gaudir d’un autèntic museu i, si 

Tziqui Artworks es fixa en tu, pots ser-ne amb sort protagonista. Sigui com sigui, 
l’espera haurà valgut la pena. / Jordi Suriñach 

 

 

http://tblog.tarragona.cat/un-museu-tot-esperant-el-bus/3034#more-3034 



 

 

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Col·loqui entre el artista i Laboratori Visual 

ALTRES ASPECTES DE L'ESTACIÓ CREATIVA 

 



 

 

 

 



 

 

http://estaciocreactiva.net/El‐que‐espera 

http://tblog.tarragona.cat/un‐museu‐tot‐esperant‐el‐bus 

 

 

 

 


