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جسر- أفكار- المتوسط

 2019 - 2018

ح دعوة إلى تقديم طلبات الَتَرشُّ

تقدم جرس طبعة جديدة إلقامات اإلبداع يف برشلونة  وتونس والجزائر 2018 - 2019.

ع عام 2016 ليضم  هذه اإلقامات التي انطلقت عام 2010 يف شكلها األول الذي كان يجمع مديَنتَْي تونس وبرشلونة يف 2010 - 2014 تََوسَّ

مدينة الجزائر 2016 - 2017.

هذه اإلقامة موجهة للفنان� البََرصي� الشباب من برشلونة وتونس والجزائر، و�وجب هذه الدعوة سيتم اختيار تسعة فنان� بََرصي� 

يَْنتَمون لهذه املدن ³ ينجز كل منهم بحثاً وتجربًة تشكيلية خالل  َشْهَرين بإحدى املدن املُختارَة، ويُرافقه فّنانان ليتمكن من تطوير 

مرشوع فني ذا¶ يف إطار عمل ج´عي.

ستكون هذه اإلقامات وسيلة  لخدمة الفنان� وُمْنتَجاتِهم، ولهذا الغرض تؤكد جرس رْغبَتها يف دعم إبداع الشباب املُتَبَلِْور داخل املحيط 

الفني والثقايف لهذه املدن .

1. األهداف والمحتوى 
    

• توفري فضاء إبداعي للفنانني املُْختارين من أجل تطوير عمل يرتبط مبارشة باملحيط الثقايف واالجتامعي املحيل يرافقه مجتمع الفنانني 

والشبكات املتواجدة يف املدن الثالث؛

م و األعامل املُنَجزة أثناء اإلقامة؛ م انطالقاً من املرشوع املُقدَّ • تسهيل إقامة معرض ُمَصمَّ

هة. • تطوير التفاعالت بني مختلف الجامهري عرب اجتامعات املتابعة وعروض املشاريع والورشات البيداغوجية و الَجَوالت املَُوجَّ

يشارك الفنانون يف النشاطات التي تَُسطرها الهيئة العامة لجرس وُمعاِونوها عىل مستوى حظÅة -َهْنغار- يف برشلونة ومركز الفنون الحية يف 

دة يف إطار املتابعة املتواصلة لإلقامة. رادس- تونس وبوكس24 يف الجزائر، خاصة خالل االجت´عات األسبوعية املَُحدَّ

ويلتزم الفنانون من جانبهم بإهداء عمل فني ُمْنَجز أثناء إقامتهم ب جرس سيَُضم إىل الجمع الفني لدى الجمعية.

بعد أن يتم اختيارهم يَُوقِّع الفنانون اتفاقاً مع جرس - أفكار- املتوسط.

2. الشروط

تغطي املنظمة تكاليف اإليواء والتنقل وفضاء العمل وإنجاز األع´ل وما يقتضيه املرشوع يف جانب اإلتصال (إرسال الدعوات، التسليم، 

امللفات، إلخ.) وتكاليف تدش� املعرض.

يْستَلِم كل من الفنان� الثالثة مبلغ  500 أورو كدعم إلنتاج أع´لهم و 400 أورو كأَتْعاب. كل النفقات األخرى تكون عىل حساب الفنان�.

3. اإلجراء

حاتهم مأل است´رة �علوماتهم الشخصية متوفرة عىل موقعناjiser.org     www.  لإلطالع عىل  يتوجب عىل الفنان� املُهتَم� بتقديم تَرَشُّ

َدة في´ ييل :  ِصيَغ اإليواء املُتاَحة والوثائق الالزمة املَُحدَّ

ßكن لكل فنان إذا رغب يف ذلك إجراء اختيار ُمسبَق ملرحلة أو اثن� أو ثالث من إقامته حسب ظروفه لكن لن يَِتم اختيارُه إالَّ لإلقامة

مدة شهرين.

َستَتََشكل لجنة التحكيم من خمس شخصيات: ماْرزيا ماتاريز(الحظÅة- َهْنغار-) وعائشة فياليل(مركزالفنون الحية يف رادس، تونس)

ووليد عيدود ( بوكس 24 ، الجزائر) وفنان أوفنانة من اإلقامة السابقة  2017-2016 وكزافييه دي لوقا ومحمد بن سلطان (جرس).

آخر أجل إليداع امللفات :  يوم األربعاء 10 أكتوبر 2018  عىل الساعة 12 يف منتصف الليل.

ح : يجب أن يتضمن  ملف الَرتَشُّ

ه وَرغباتِه يف االنضامم إىل إقامة برشلونة (صفحة عىل األكرث من نوع  A4)؛ ح املواضيع التي تَُهمُّ • رسالة تحفيز يحدد فيها املرتشِّ

• صورة هوية بصيغة jpg؛ 

• سرية ذاتية ُمختََرصة؛

• ملف يقدم مسارالعمل الفني واألدوات الغرافيكية املُْستَعَملة إلنجاز مشاريعه الخمسة األخرية مع املراجع املُعتََمدة لتسهيل فَْهِمها 

(صفحة عىل األكä من نوع  A4  عن كل مرشوع). 

   residence2019@jiser.org   :عىل العنوان التايل æتُبعث االستفسارات فقط عن طريق الربيد اإللكرتو

آخر أجل هو يوم األربعاء 10  أكتوبر 2018  عىل الساعة  12  يف منتصف الليل.     

.4 البطاقة العملية لإلقامات

• اإلقامة يف برشلونة

من أول ديسمرب   2018 إىل 31 جانفي 2019

اإليواء : الحظÅة- َهْنغار-

فضاء العمل : ورشة بالحظÅة – َهْنغار- وفضاء عند جيزر

• اإلقامة  يف تونس

من أول ماي إىل 30جوان 2019

اإليواء : فيال كايلِْستي، مونْفلوري

فضاء العمل : مركز الفنون الحية برادس

• اإلقامة يف الجزائر

من أول سبتمرب إىل 31 أكتوبر 2019

اإليواء وفضاء العمل : بوكس 24

5. قبول األساسيات 

املشاركة يف هذا اإلعالن تقتيض القبول التام بهذه األساسيات وبالتغيÅات املُْحتََملة التي قد تَُسبِّبُها ظروٌف خارجة عن هذا التنظيم.

6. روابط مفيدة 

املواقع اإللكرتونية:

www.jiser.org                                                    جرس

www.hangar.org                                    -ة - َهْنغارÅالحظ

                                                    www.cavr.tn              مركزالفنون الحية يف رادس

www.box24artspace.com                                              24 بوكس

إقامات اإلبداع \ برشلونة \ تونس \ الجزائر2016-2017

ُمقابَالت مع  الفنان� املُقيم� 2016-2017 :

     https ://www.youtube.com/watch ?v=hgcWP2Iv2tg&list=PLLnKn7weB7m0jZqCjN0A9IbPdnaM_H39             

طبعة اإلقامات

                2016-2017https ://issuu.com/jiser/docs/cr   

 Taula#04 2016-2017 املقيمون   

 /https://www.jiser.org/project/taula-o4
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