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Jiser presenta una nova edició de les Residències 
Creatives 2022-2023. Aquestes residències, 
iniciades el 2010, van celebrar-se inicialment a les 
ciutats de Tunis i Barcelona (TNS>BCN 2010-2014) 
abans d’ampliar-se el 2016 amb la ciutat d’Alger 
(BCN>TNS>ALG 2016-2019).

La residència està adreçada a joves artistes 
visuals establerts a Espanya, Tunísia i Algèria. En 
aquesta convocatòria se seleccionaran nou artistes 
d’aquests tres contextos.

Els artistes participaran en les activitats previstes 
per Jiser i els seus col·laboradors: Box24 i AARC a 
Alger, Galerie El Birou a Sussa i Hangar a Barcelona, 
i en particular a les trobades previstes en el marc 
del seguiment de la residència.

Cada etapa de la residència inclourà un programa 
de trobades entre els artistes i els comissaris, per 
tal de fer un seguiment de cada projecte i també 
per fomentar els vincles i un millor coneixement del 

Proporcionar als artistes seleccionats un espai de creació per desenvolupar una obra en 
relació directa amb el context cultural i social local, acompanyats per la comunitat artística 
i les xarxes existents a les tres ciutats;

Facilitar la presentació d’una exposició basada en el projecte presentat i el
treball realitzat durant l’estada;

Desenvolupar les interaccions amb els diferents públics a través de reunions de 
seguiment, presentacions de projectes, tallers educatius i visites guiades;

Residències Jiser
2022-2023

Convocatòria de candidatures

1. Objectius i continguts

Cadascun realitzarà una investigació i 
experimentació plàstica de dos mesos en una de les 
ciutats seleccionades, acompanyat de dos artistes 
més, per desenvolupar un projecte artístic personal 
en un entorn de treball en equip.

Aquestes residències són una eina per als artistes i 
les seves produccions. Des d’aquesta perspectiva, 
Jiser reafirma la voluntat de donar suport a la 
creació jove que es desenvolupa en els contextos 
artístics i culturals d’aquests territoris.

context artístic de cada ciutat.

Així mateix, els artistes es comprometen a oferir 
una obra realitzada durant la residència a Jiser, 
que passarà a formar part de la col·lecció d’art de 
l’associació.
 
Un cop seleccionats, els artistes signaran un acord 
de compromís amb Jiser Reflexions Mediterrànies.
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L’organització cobrirà les despeses d’allotjament i de viatge (1 bitllet a/t). També proporcionarà l’espai 
de treball, participarà en la producció de les obres, garantirà la documentació general del projecte i les 
despeses de la inauguració.

Cadascun dels nou artistes seleccionats disposarà d’un pressupost màxim de 500 € com a suport a la 
producció, uns honoraris de 1.000 € i unes dietes de 250 €.

Totes les altres despeses aniran a càrrec dels artistes.

Els artistes interessats a presentar la seva candidatura han d’emplenar el formulari amb les seves dades 
personals al nostre web www.jiser.org, seleccionant les opcions de la residència en què es vol participar i 
aportar la documentació que es descriu a continuació.

Cada artista podrà preseleccionar una, dues o tres etapes de la residència, en funció de la seva disponibilitat, 
si així ho desitgen, però només poden ser seleccionats per a una única estada de dos mesos. El jurat estarà 
format per professionals del món artístic dels tres països.

La data límit per a la presentació de sol·licituds és la mitjanit del 2 d’abril del 2022.

El 10 d’abril del 2022, es contactarà amb els candidats seleccionats per correu electrònic i els seus noms 
s’anunciaran a la pàgina web i a les xarxes socials de Jiser i els seus col·laboradors.

2. Condicions

3. Procediment

La sol·licitud ha de contenir: Una carta de motivació on s’indiqui el tema 
d’interès i la motivació personal per a la residència 
(màx. 1 A4);

Foto d’identitat en jpg

Breu biografia, CV;

Un dossier de presentació de la trajectòria artística, 
amb el material gràfic dels darrers 5 projectes 
realitzats, així com referències que puguin facilitar 
la comprensió de l’obra (màxim: 1 A4 per projecte)
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Les sol·licituds s’han d’enviar exclusivament per correu electrònic a l’adreça següent: 
info@jiser.org

La data límit de presentació és la mitjanit del 2 d’abril del 2022. 
Qualsevol sol·licitud rebuda després d’aquesta data serà rebutjada.

1/ Residència a Sussa
 1 de maig - 30 de juny de 2022
 Allotjament: Galeria El Birou
 Espai de treball: Galeria El Birou

2/ Residència a Alger
 1 de setembre - 31 d’octubre del 2022
 Allotjament: Villa Abdellatif, Alger
 Espai de treball: Villa Abdellatif, Alger

3/ Residència a Barcelona
 1 de gener - 28 de febrer de 2023
 Allotjament: Hangar
 Espai de treball: Hangar i Jiser

La participació en la present convocatòria implica 
la plena acceptació d’aquestes bases, així com 
de qualsevol canvi que pugui resultar de factors 
externs a l’organització.

Pàgines web:

Jiser
Galerie El Birou
Box24
AARC
Hangar

www.jiser.org 
www.fb.com/elbirouartgallery
www.box24artspace.com
www.aarcalgerie.org
www.hangar.org 

Residències de Creació BCN>TNS>ALG 2016-2017 
i 2018-2019:

Entrevistes als artistes residents el 2016-2019:
www.youtube.com/watch?v=hgcWP2Iv2tg&list=PL
LnKn7we-B7m0jZqCjN0A9IbPdnaM_H39 

Edició de les Residències 2016-2017: 
www.issuu.com/jiser/docs/cr_ 

4. Informació pràctica sobre 
les residències

5. Acceptació de les bases

6. Enllaços útils
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