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TNS > BCN 2010-2014
Residències de Creació

JISER Reflexions Mediterrànies és una associació sense
afany de lucre creada el 2005 per un grup de joves espanyols i
tunisians, que pretenen contribuir a la transformació de les seves
realitats socials a través de l’art i la recerca. L’associació promou
la mobilitat, el diàleg i la producció cultural, així com la seva
difusió a la Mediterrània.
JISER, que en àrab significa pont, és el que pretén ser
l’associació: un pont entre les ribes de la Mediterrània. Reflexions
Mediterrànies denota la voluntat de compartir i posar en comú
diferents punts de vista i percepcions per avançar de manera
conjunta. Creiem fermament que conèixer l’altre és conèixer-nos
a nosaltres mateixos.
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. El seu objectiu principal és promoure la mobilitat i
el diàleg entre els joves, fomentar la creació artística i científica i
difondre-la en l’espai Euromediterrani.
En aquest context s’emmarca el projecte Residències de
Creació TNS>BCN, que es va posar en marxa el 2010 i que
pretén establir una xarxa de creació que uneixi joves artistes
visuals, associacions i centres d’art instal·lats a diferents ciutats
de la Mediterrània. Aquest procés ha implicat, fins ara, la selecció
de quatre projectes creatius que s’han desenvolupat durant tres
mesos a les ciutats de Barcelona i Tunis.
Aquestes residències han estat les de Miquel Wert (2010),
Mohamed Ben Soltane (2010-2011), Rania Werda (2012-2013)
i Marta Ferraté (2013).

Exposició
Residències de Creació TNS>BCN 2010-2014
A mode de punt i seguit, JISER vol presentar una exposició que
contingui les obres de les quatre residències realitzades fins ara
a la sala d’exposicions del Fort Pienc a la ciutat de Barcelona.
D’aquesta manera podrem revisitar les obres dels artistes tunisians que ja havien residit i presentat les seves obres a Barcelona
(Mohamed Ben Soltane i Rania Werda), i també tindrem l’ocasió
de descobrir les obres creades pel artistes barcelonins durant la
seva estada a Tunis (Miquel Wert i Marta Ferraté).
Creiem que aquests diàlegs, vistos amb perspectiva, ens donaran molts detalls que ens remeten a les experiències personals
de cada artista i als seus processos creatius en residència, així i
com a les seves percepcions de la ciutat d’acollida.

Presentació dels artistes

14 gener 2015, a les 18.30h
Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Per a la presentació de Residències de Creació TNS>BCN
comptarem amb els quatre artistes que hi han participat fins ara:
Miquel Wert, Mohamed Ben Soltane, Rania Werda i Marta
Ferraté, que ens parlaran de les seves darreres creacions, així
com de les seves impressions durant les respectives residències.
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