دعوة إلى تقديم مشاريع :إقامات لإلبداع جانفي  -ديسمبر 2018
الفن المعاصر في الفضاء العام /مصانع فنية للفضاءات الشعبية

 .1السياق واإلطــار:
"الشارع فن" جمعية تونسية تسعى إلى إنجاز مشاريع فنية مواطنية مجــدّدة ،تـُنجز في الفضاء العام ،وتكون منسجمة مع المجال  ،وهي تودّ
أن يكتسب الفن المعاصر بعدا ديمقراطيا ،وذلك بالعمل أقرب ما يكون من مجموعات المواطنين.
ويتوفـّر لجمعية "الشارع فن" منذ  ،2015مكان للعمل تفتحه لـدعم االبداع الشبابي المعاصر في تونس( ،في جميع المجاالت) ،ونشره
وممارسته صلب المجموعات األقـ ّل حظاّ ،
ألن الفن البدّ أن يساهم في تنمية المجال من الناحية الفنـّية ،والثقافية والتربوية ،بل واالجتماعية
واالقتصادية أيضا ،ومجال العمل هو مدينة تونس العتيقة ،وأرباضها وسكانها وأطفالها وتجارها وحرفيـّوها.
وفي هذا اإلطار ،سيتم تفعيل صنـفيـْن من اإلقامة للفنانين لسنة :2018



 3إقامات فنـّية في مدينة تونس العتيقة مع المواطنين.
 1إقامة فنية واحدة في مدرسة ابتدائية تقع في المدينة العتيقة أو مع األطفال عموما.
خالل فترة اإلقامات الفنية ستوفرجمعية "الشارع فن" الفنانين المقيمين ميزانية إنتاج ومرافقة مشخصة لتنمية قدراتهم من خالل
مساعد تهم في مسارهم الفني ،والبحث عن التمويل وعن البنية التحتية اللوجستية.

 .2أهداف اإلقامات
تــ ّم تنظيم اإلقامات من أجل:






دعم اإلبداع الفني في تونس ،وتنمية قدرات الفنانين الشبان
تشجيع الفنانين على الغــوص في مدينة تونس العتيقة ،وإشراك مجموعات المتساكنين في مختلف جوانب العمل ،أو تشجيع
والمدرسين.
الفنانين على الغوص في الوسط المدرسي والعمل مع األطفال
ّ
تنمية عالقات متينة بين الفن المعاصر /والمجتمع /والمواطنة /واالقتصاد /والتراث  ،...في إطار مسار تشاركي انغماسي
تشجيع الحوار وتبادل األفكار بين الفنانين ذوي الخبرة والتجربة والفنانين الذين هم دونهم في ذلك ،وطلبة مدارس الفنون،
والمساعدين الشبان العاملين في المدينة العتيقة
إيصال الفن إلى المواضع التي لم يصلها ،وإعطاؤه ما يستحق من المنزلة في التطور االجتماعي واالقتصادي ،حتى يحقـّق
ازدهاره وسط المجموعات األقل حظا

 .3معايير اإلختيار وشروط المشاركة





هذه اإلقامة مـوجـّهة إلى الفنانين الشبان المحترفين أو الذين ينوون أن يكونوا كذلك ،ويمكن للمترشحين أن يجيبوا فرديا
أو بشكل جماعي
يجب على كل المشاركين أن يكونوا مقيمين بصفة رسمية في البالد التونسية
متفرغين لمــدّة أدناها شهرين متواليين و أقصاها ثالثة أشهر
يجب على المرشحين أن يكونوا
ّ
المشاريع الفنية التي سيتم العمل عليها وانجازها خالل اإلقامة يجب أن تفضي جميعها إلى إبداع يــُقـدّم للجمهور

 . 4الظروف المادية والمالية
تضع جمعية "الشارع ّ
فــن على ذمة المقيمين:
 مكانا للعمل
جمعية "الشارع فن" تدعمها مؤسسة "دروزوس" وتدعمها(جزئيا) مؤسسات "أوبن سوسايتي"" ،ميميتا" ووزارة الشؤون الثقافية.




األدوات التقنية للجمعية (بشرط أن تكون متاحة متوفرة)
فريق عمل حسب المواعيد (تأطير فني ،مكلف باإلنتاج ،إدارة تقنية ،مكلـّف باالتصال)

وتتكفـّل جمعية "الشارع ّ
فــن" بــ :







نفقات سفر الفنان من مكان سكناه إلى تونس العاصمة ،ذهابا وإيابا (وجوب اإلستضهار بفاتورة)
اإلقامة بدار باش حامبة (إذا وجب ذالك)
تعويض عن النفقات اليومية بمبلغ جزافي قيمته  20دينارا في اليوم
مكافأة جزافية بمبلغ  900دينار بالنسبة إلى مدة اإلقامة
تكاليف اإلنتاج واإلبداع
االتصال خالل مدة اإلقامة ،واإلشهار والصحافة لفائدة اإلبداع

تكوين المـلــفات ،والرزنامة:
ملف الترشح مقبوال ،يجب أن يشتمل على:
ليكون ّ


سيرة ذاتية  +ملف ،فديو ،صور ألعمالكم الفنية السابقة



تقديم مدقق لإلقتراح الفني لمشروعكم ( ال يجب أن يتجاوز بيان النوايا الصفحتين كما يجب أن يتناول المسائل التالية :الفكرة العامة و المسائل التي يطرحها
المشروع ،تبرير الفكرة العامة في الوضع التونسي ،منهجية العمل مع أو حول المجتمع ،التصور الفني و النتيجة الجمالية للمشروع).

يمكن تحرير الملفــّات بالفرنسية أو بالعربية ،ويجب إرسالها عن طريق البريد التقليدي أو البريد اإللكتروني ،إلى العنوان التالي:
جمعية "الشارع فــن " 40نهج كتـّاب الوزير،سوق البالط  ،1007،تونس المدينة residences.lartrue@gmail.com
آخر أجل لتقديم الملفات  01ديسمبر  2017عند منتصف الليل (ويؤخذ في االعتبار ختم البريد أو ساعة الرسالة اإللكترونية)

 .5اإلجراءات و لجنة االختيار:
.1
.2
.3
.4

 8ديسمبر :نتيجة الترشح األولي
ّ
 15-11ديسمبر :المترشحين الذين تم اختيارهم ّأولـيـّا سيشاركون في يوم تكويني إلتمام ملفات الترشح
 6جانفي :آخر أجل لتقديم ملف الترشح كامال
 15جانفي :اإلعالن عن المترشحين المختارين لسنة 2018

متكونة من أعضاء مكتب جمعية "الشارع فن" ومن أعضاء فريق الجمعية ،وكذلك من فنانين و  /أو مبرمجين خارجيين تتـ ّم
ستكون اللجنة
ّ
دعوتهم.
سيتركـّز اهتمامنا على بعض النقاط ،مثل  :جودة المشروع الفنية والجمالية  ،ووجاهة المشروع في عالقته بالفضاء العمومي وبالمتساكنين،
ومواءمة المشروع إلشكاليات المجال...
لمزيد المعلومات حول جمعية "الشارع فن" :يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني  www.lartrue.com :أوصفحة الفايسبوك:
www.facebook.com/AssociationLArtRue/?fref=ts
جمعية "الشارع فن" تدعمها مؤسسة "دروزوس" وتدعمها(جزئيا) مؤسسات "أوبن سوسايتي"" ،ميميتا" و وزارة الثقافة و المحافظة
على التراث.

جمعية "الشارع فن" تدعمها مؤسسة "دروزوس" وتدعمها(جزئيا) مؤسسات "أوبن سوسايتي"" ،ميميتا" ووزارة الشؤون الثقافية.

