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Residències de Creació BCN>TNS>ALG 
Jiser Reflexions Mediterrànies 
2018-2019 
 
Convocatòria oberta 
 
 
Jiser presenta una nova edició de les Residències de Creació BCN>TNS>ALG 2018-
2019. Aquestes residències, posades en marxa en 2010 en un primer format que unia les 
ciutats de Tunis i Barcelona (TNS>BCN 2010-2014), es va ampliar el 2016 afegint la ciutat 
d’Alger (BCN>TNS>ALG 2016-2017).  
  
Aquesta residència està destinada a joves artistes visuals provinents de les ciutats 
Barcelona, Tunis i Alger. En aquesta convocatòria es seleccionaran els nou joves artistes 
visuals procedents d'aquestes tres ciutats. Cadascun d’ells realitzarà una estada 
d'investigació i d'experimentació plàstica de 2 mesos a una de les ciutats seleccionades, 
acompanyat/da de dos artistes, per desenvolupar així un projecte artístic personal en un 
ambient de treball en equip.  
 
Aquestes residències constitueixen una eina que es posa al servei dels artistes i les seves 
produccions. Des d'aquesta perspectiva, Jiser reafirma la voluntat de donar suport a la 
creació jove que té lloc en els contextos artístics i culturals d'aquestes ciutats.  
 
 
1. Objectius i contingut 
 

- Proporcionar als artistes seleccionats un espai de creació per desenvolupar un 
treball en relació directa amb el context cultural i social local, acompanyats per la 
comunitat artística i la xarxa existent a cadascuna de les tres ciutats 
 

- Facilitar la presentació d'una exposició concebuda a partir del projecte presentat 
i de les obres realitzades durant l'estada  

 
- Desenvolupar interaccions amb els diferents públics a través de les reunions de 

seguiment, presentacions de projectes, tallers pedagògics i de les visites guiades 
   

 
Els artistes participaran a les activitats generals planificades per Jiser i els seus 
col·laboradors: Hangar a Barcelona, Centre des Arts Vivants de Rades a Tunis i Box24 a 
Alger, sobretot en les reunions setmanals programades, que formen part del seguiment 
continu de la residència. Així mateix, els artistes es comprometen a cedir una obra 
realitzada durant la seva residència, que passarà a formar part del fons d'art de 
l'associació.   
 
Un cop seleccionats, els artistes signaran un conveni amb Jiser Reflexions Mediterrànies. 
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2. Condicions 
 
L'organització cobrirà les despeses d'allotjament i desplaçament (1 bitllet a/t) així com 
l'espai de treball, suport a la producció de les obres, honoraris, comunicació general del 
projecte (invitacions, enviaments, dossiers, etc.) i les despeses de la inauguració.   
 
Cadascun dels tres artistes seleccionats comptarà amb un pressupost total de 500€ en 
concepte de suport a la producció de les seva obra, així com d’una partida de 400€ en 
concepte d’honoraris. 
 
Qualsevol altra despesa anirà a càrrec dels artistes. 
 
 
3. Procediment 
 
Els artistes interessats a enviar la seva candidatura, hauran d’emplenar el formulari amb 
les seves dades personals que es troba al nostre web www.jiser.org, seleccionant la/les 
opcions de residència a realitzar i la documentació següent que es descriu a continuació. 
 
Cada artista podrà preseleccionar una, dues o les tres etapes de la residència en funció 
de la seva disponibilitat, si així ho desitja, però només podrà ser seleccionat per a 
realitzar una estada de dos mesos.  
 
El jurat estarà composat per cinc persones: Marzia Matarese (Hangar), Aicha Filali 
(Centre des Arts Vivents de Rades, Tunis), Walid Aidoud (Box24, Alger), un/una artista 
resident de l’edició 2016-2017 i Xavier de Luca i Mohamed Ben Soltane (JISER). 
 
La data límit per l’enviament de dossiers és el dimecres 10 d’octubre de 2018, a mitjanit.  
El 30 d’octubre de 2018 els candidats seleccionats seran notificats per email i els seus 
noms seran anunciats a la pàgina web i a les xarxes socials de JISER i els seus 
col·laboradors.   
 
El dossier de candidatura ha de contenir:  

 
1. Una carta de motivació, on es precisaran els temes d'interès i les motivacions 
personals per realitzar la seva residència a la ciutat escollida (màx: 1 A4);  
2. Fotografia carnet en jpg; 
3. Biografia curta, CV;  
4. Un dossier que presenti el recorregut artístic, amb material gràfic dels últims 5 
projectes realitzats, així com les referències que puguin facilitar la comprensió del 
treball (màxim: 1 A4 per projecte)   

 
Les sol·licituds d'informació han de ser enviades exclusivament per correu electrònic a 
l'adreça: residence19@jiser.org 
 
La data límit és el dimecres 10 d’octubre de 2018 a mitjanit. Tota sol·licitud rebuda 
després d'aquesta data serà rebutjada. 
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4. Fitxa pràctica de les residències 

 
1/ Residència a Barcelona 
1 Desembre 2018 – 31 Gener 2019 
Allotjament: Hangar 
Espai de treball: Taller a Hangar i espai de treball a Jiser 
 
2/ Residència a Tunis 
1 maig – 30 juny 2019 
Allotjament: Villa Cælestis, Montfleury 
Espai de treball: Centre des Arts Vivants de Rades 
 
3/ Residència a Alger 
1 setembre – 31 d’octubre 2019 
Allotjament i espai de treball: Box24 

 
 
5. Acceptació de les bases 
 
La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació d'aquestes bases, així 
com els possibles canvis que es puguin derivar causa de factors aliens a l'organització. 
 
 
6. Enllaços d’interès 
 
Pàgines web: 
 
Jiser       www.jiser.org 
Hangar       www.hangar.org 
Centre des Arts Vivants de Rades   www.cavr.tn 
Box24       www.box24artspace.com 
 
 
Residències de Creació BCN>TNS>ALG 2016-2017: 
 
Entrevistes dels artistes residents 2016-2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=hgcWP2Iv2tg&list=PLLnKn7we-
B7m0jZqCjN0A9IbPdnaM_H39 
 
Catàleg de les Residències 2016-2017:   https://issuu.com/jiser/docs/cr_ 
 
Taula #O4. Residents 2016-2017:   https://www.jiser.org/project/taula-o4/ 


