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Amb el suport

JISER Reflexions Mediterrànies és una associació creada
el 2005 per un grup de joves espanyols i tunisians que
pretenen crear un espai comú de reflexió i construir la
realitat social que comparteixen a través de l’art i les
Ciències Socials.
Sota aquesta premissa, JISER ha desenvolupat diverses
iniciatives, vinculades a la cooperació cultural, artística
i científica amb diferents organitzacions i institucions
del nord i el sud de la Mediterrània, que plantegen com a
objectius principals la promoció de la mobilitat i el diàleg
entre els joves, el foment de la creació artística i científica i
la seva difusió en l’espai Euromed.

Residència de Creació TNS >BCN
En aquest context s’emmarca el projecte Residències de Creació
BCN-TNS, que pretén establir una xarxa de creació que uneixi
joves artistes visuals, associacions i Centres d’Art instal·lats a
ambdues riberes de la Mediterrània. Un procés que implica la
selecció de dues propostes creatives que durant tres mesos es
desenvoluparan en els contextos de Barcelona i Tunis. Les obres
realitzades s’exposaran a diferents espais expositius i també
es podran veure a través d’un catàleg individual, que estarà
disponible al web de JISER.
A la primera edició, es va seleccionar Miquel Wert per a la
residència a Tunis, que es va realitzar entre els mesos d’abril i juny
de 2010. Mohamed Ben Soltane va ser l’artista tunisià escollit per
desenvolupar el seu projecte creatiu a Barcelona entre els mesos
de novembre de 2010 i febrer de 2011.
www.jiser.org
www.fortpienc.org

Exposició de Rania Werda

Inauguració: 22 gener 2013, a les 18.30h
Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Rania Werda és l’artista tunisiana seleccionada per iniciar aquesta
segona edició de les Residències de Creació TNS>BCN. Durant
el període comprès entre novembre de 2012 i gener 2013 tindrà a
la seva disposició l’estudi de JISER i els tallers del Centre Cívic
Ateneu Fort Pienc per desenvolupar la seva proposta creativa, que
serà exposada a partir del 22 de gener a aquest mateix centre.
Rania Werda (Bizerte, Tunísia, 1984) viu i treballa a Tunis. És
investigadora en Arts Plàstiques a l’Institut Superior de Belles Arts
de Tunis (ISBAT) i professora a diferents escoles d’art a Tunísia.
La seva obra s’ha exposat de forma col·lectiva a diferents
galeries i centres d’art de Tunísia. Entre les seves experiències
internacionals, destaca la seva participació recent a l’exposició
Rosy Future: Contemporary Art from Tunisia, organitzada per
l’IFA (Institut for Foreign Affairs alemany), amb la col·laboració
del Goethe Institut, que està realitzant una itinerància per
diverses ciutats alemanyes fins al mes de març de 2013.

Presentació del projecte

22 gener 2013, a les 18.30h
Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Míriam Mir, directora del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Xavier de Luca, president de JISER Reflexions Mediterrànies
Conferències:

Mobilitat i residències de creació a la Mediterrània
Herman Bashiron Mendolicchio, Universitat de Barcelona/InterArtive
Noves perspectives de l’art actual a Tunísia després de la Revolució
Xavier de Luca, JISER Reflexions Mediterrànies

