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  2017دعوة إلى تقدیم مشاریع: إقامات لإلبداع   جانفي - ماي 

 الفن المعاصر في الفضاء العام/ مصانع فنیة للفضاءات الشعبیة

 خطوط توجیھیة ینبغي قراءتھا بانتباه 

 

 السیاق واإلطــار: .1

"الشارع فن" جمعیة تونسیة تسعى إلى إنجاز مشاریع فنیة مواطنیة مجــدّدة، تـُنجز في 
الفضاء العام، وتكون منسجمة مع المجال ، وھي تودّ أن یكتسب الفن المعاصر بعدا 

 دیمقراطیا، وذلك بالعمل أقرب ما یكون من مجموعات المواطنین.

لـدعم االبداع الشبابي ، مكان للعمل  تفتحھ 2015ویتوفـّر لجمعیة "الشارع فن" منذ 
 (في جمیع المجاالت)، ونشره وممارستھ صلب المجموعات األقـّل المعاصر في تونس،

حظا، ألّن الفن  البدّ أن یساھم في تنمیة المجال من الناحیة الفنـّیة، والثقافیة والتربویة، 
بل واالجتماعیة واالقتصادیة أیضا، ومجال العمل ھو مدینة تونس العتیقة، وأرباضھا 

 وسكانھا وأطفالھا وتجارھا وحرفیـّوھا.

 المنخرطین في مختلف صنـفیـْن من اإلقامة للفنانین،وفي ھذا اإلطار، سیتم تفعیل 
 :2017خالل الفترة ما بین منتصف شھر جانفي و شھر مايالمیادین الفنیة، وذلك 

 إقامات فنـّیة في مدینة تونس العتیقة  •
 إقامة فنیة واحدة في مدرسة ابتدائیة  تقع في المدینة العتیقة أو في أحد  •

 أرباضھا
 

مرافقة  الفنانین المقیمین جمعیة "الشارع فن"فترة اإلقامات الفنیة ستوفرخالل 
لتنمیة قدراتھم من خالل مساعدتھم في مسارھم الفني، والبحث عن  مشخصة

 التمویل وعن البنیة التحتیة اللوجستیة
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 أھداف اإلقامات .2

 تــّم تنظیم اإلقامات من أجل:

 دعم اإلبداع الفني في تونس، وتنمیة قدرات الفنانین الشبان  •
تشجیع الفنانین على الغــوص في مدینة تونس العتیقة، والعمـل في سیاق مشكلیة  •

مخصوصة، أو حي معیـّن، وإشراك مجموعات المتساكنین في مختلف جوانب 
تشجیع الفنانین على الغوص في الوسط المدرسي بتناول مشكلیة ، أو العمل

 مخصوصة والعمل في سیاقھا مع األطفال والمدّرسین.
تنمیة عالقات متینة بین الفن المعاصر/ والمجتمع /والمواطنة/ واالقتصاد  •

/والتراث ...خدمة ألھداف تتصل بالتربیة الفنیة والثقافیة لصالح المتساكنین و/أو 
 األطفال في المدینة العتیقة، في إطار مسار تشاركي انغماسي

تشجیع الحوار وتبادل األفكار بین الفنانین ذوي الخبرة والتجربة والفنانین الذین  •
ھم دونھم في ذلك، وطلبة مدارس الفنون، والمساعدین الشبان العاملین في 

 المدینة العتیقة 
إیصال الفن إلى المواضع التي لم یصلھا، وإعطاؤه ما یستحق من المنزلة في  •

التطور االجتماعي واالقتصادي، حتى یحقـّق ازدھاره وسط المجموعات األقل 
 حظا

التفكیر بشكل فنـّي في مختلف إشكالیات المجال (مثل التربیة،والمعمــار، والبیئة،  •
والمجتمع، واالقتصاد...)، وفي الرھانات العدیدة الكامنة وراءھا مثل التنقل 

والسكن، والحركیات المواطنیة، والفجوات الثقافیة واالجتماعیة، والفجوات التي 
 بین األجیال و/أو  الرقمیة

 
 معاییر اإلختیار وشروط المشاركة .3

 
الفنانین الشبان المحترفین أو الذین ینوون أن ھذه اإلقامة مـوجـّھة إلى  •

 دیا ویمكن للمترشحین أن یجیبوا فر من جمیع االختصاصات،یكونوا كذلك،
 أو بشكل جماعي
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أن یكونوا مقیمین بصفة رسمیة في البالد یجب على كل المشاركین  •
التونسیة، وأن یكون سنھم بین عشرین سنة على األقّل و خمس وثالثین 

  في تاریخ تقدیم الملفّ سنة على األكثر
یجب على المترشحین أن یكونوا متفّرغین لمــدّة تتراوح بین شھر ونصف  •

 وثالثة أشھر

   

إشراك ، یجب على الفنانین بالنسبة إلى اإلقامات في مدینة تونس العتیقة •
المتساكنین بشكل مباشر أو غیر مباشر،والحرفیین ومختلف المجموعات 

 إما بھدف تطویر محتوى المنتمیة إلى المدینة العتیقة، في مشاریعھم،
العمل الفني، و إنجازه، و/أو نشره، أو بمرافقتھ  من الناحیة التقنیة و/أو 

 اللوجستیة
أن یعملوا بشكل ، یجب علیھم بالنسبة إلى اإلقامات في الوسط المدرسي •

مباشر مع عدد من األطفال من مدرسة ابتدائیة في مدینة تونس العتیقة 
تختارھا جمعیة "الشارع فن"، في إطار مشروعھم من أجل تطویر محتوى 

العمل الفني، وإنجازه ونشره، وإشراك أكبر عدد ممكن من األطفال 
والمدرسین، وذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر( في الجوانب التقنیة 

 واللوجستیة، وفي استقبال الجمھور...)
یجب أن المشاریع الفنیة التي سیتم العمل علیھا وانجازھا خالل اإلقامة  •

 تفضي جمیعھا إلى إبداع یــُقـدّم للجمھور

 

  .  الظروف المادیة والمالیة4           

 تضع جمعیة "الشارع فــّن على ذمة المقیمین:

 مكانا للعمل •
 األدوات التقنیة للجمعیة (بشرط أن تكون متاحة متوفرة) •
فریق عمل حسب المواعید (تأطیر فني، مكلف باإلنتاج، إدارة تقنیة، مكلـّف  •

 باالتصال)
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 وتتكفـّل جمعیة "الشارع فــنّ " بــ :

نفقات سفر الفنان من مكان سكناه إلى تونس العاصمة، ذھابا وإیابا (وجوب  •
 اإلستضھار بفاتورة)

 اإلقامة بدار باش حامبة •
  دینارا في الیوم20تعویض عن النفقات الیومیة  بمبلغ جزافي قیمتھ  •
  دینار بالنسبة إلى مدة اإلقامة900مكافأة جزافیة بمبلغ  •
تكالیف اإلنتاج واإلبداع، في حدود اإلمكانیات المتاحة ( وإذا تّم تجاوزھا، وجب  •

: جزء من االنتباهعلى الفنان أن یبحث بنفسھ عن اعتمادات أو منح خاصة)، مع 
میزانیة اإلنتاج یجب أن یكون لھا أثر اقتصادي مباشر في المدینة العتیقة( استخدام 

 الحرفیین والتجار من المدینة، استخدام السكان...)
  االتصال خالل مدة اإلقامة، واإلشھار والصحافة لفائدة اإلبداع •

 
  تكوین المـلــفات، والرزنامة:

 لیكون ملّف الترشح مقبوال، یجب أن یشتمل على:

 ملف،فدیو، صور ألعمالكم الفنیة السابقة+ سیرة ذاتیة  •
( ال یجب أن یتجاوز بیان النوایا الصفحتین  لمشروعكم  تقدیم مدقق لإلقتراح الفني •

، كما یجب أن یتناول المسائل التالیة: الفكرة العامة و المسائل التي یطرحھا المشروع
 العامة في الوضع التونسي، منھجیة العمل مع أو حول المجتمع، ةتبریر الفكر

 التصور الفني و النتیجة الجمالیة للمشروع.)   

ویجب إرسالھا عن طریق البرید التقلیدي أو بالفرنسیة أو بالعربیة، یمكن تحریر الملفــّات 
 البرید اإللكتروني، إلى العنوان التالي:

 ، تونس المدینة1007 نھج كتـّاب الوزیر،سوق البالط ،40جمعیة "الشارع فــن"
residences.lartrue@gmail.com 

 

(ویؤخذ في االعتبار ختم   عند منتصف اللیل2016 أكتوبر 16 آخر أجل لتقدیم الملفات
 البرید أو ساعة الرسالة اإللكترونیة)
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 17یجب على المترشحین الذین تم اختیارھم أّولـیـّا أن یكونوا متفرغین یوم الخمیس  :ھام
 نوفنبر للحظور في یوم تكویني بمقر جمعیة "الشارع فــن" 

  لجنة االختیار:اإلجراءات و

 ترشح أولي حسب إقتراحكم الفنيمرحلة  .1
 17المترشحین الذین تم اختیارھم أّولـیـّا سیشاركون في یوم تكویني یوم الخمیس  .2

 نوفنبر بمقر جمعیة "الشارع فــن" إلتمام ملفّات الترشح
  دیسمبر 4بعث ملف الترشح كامال قبل یوم  .3
 مرحلة اإلختیار األولي الثانیة  .4
  دیسمبر15 و12 لقاء مع المترشحین الذین تم إختیارھم أولیا بین یوم  .5
  دیسمبر16اإلعالن عن المترشحین المختارین یوم  .6

 
ستكون اللجنة متكّونة من أعضاء مكتب جمعیة "الشارع فن" ومن أعضاء فریق الجمعیة، 

 وكذلك من فنانین و / أو مبرمجین خارجیین تتـّم دعوتھم.

سیتركـّز اھتمامنا على بعض النقاط، مثل : جودة المشروع الفنیة والجمالیة ، ووجاھة 
المشروع في عالقتھ بالفضاء العمومي وبالمتساكنین، ومواءمة المشروع إلشكالیات 

 المجال... 

یمكنكم زیارة موقعنا اإللكتروني :  لمزید المعلومات حول جمعیة "الشارع فن": 
www.lartrue.com  :أوصفحة الفایسبوكwww.facebook.com/AssociationLArtRue/?fref=ts 
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