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تعلن جســر عن تقديم طبعــة جديدة من اإلقامات 
الفنية لســنة 2022-2023 التي تم إطالقها ســنة 
2010، حيث شــملت في البدايــة مدينتي تونس 

وبرشــلونة، قبل أن تتوســع في عام 2016 على مدينة 
العاصمة. الجزائر 

هــذه اإلقامــات مخصصة للفنانين البصريين الشــباب 
المقيمين في إســبانيا وتونــس والجزائر. من خالل 
هــذه الدعوة المفتوحة، ســيتم اختيار تســعة فنانين 

شباب من هاته الســياقات الثالثة.

تزويد الفنانين المختارين بمساحة إبداعية لتطوير عمل فني مرتبط بشكل مباشر بالسياق 
الثقافي واالجتماعي المحلي، منشىء رفقة المجتمع الفني والشبكات المحلية بالمدن الثالث؛

تسهيل إقامة معرض فني بناًء على المشروع المقدم والعمل المنجز خالل فترة اإلقامة؛

إثراء التفاعل مع الجماهير المختلفة من خالل اجتماعات تقييم، عروض للمشاريع و ورش عمل 
تعليمية و جوالت إرشادية؛

إقامات جسر
2023-2022

دعوة لتقديم الطلبات

1. األهداف والمحتوى

سيشــارك الفنانون في األنشطة المنظمة من قبل 
جســر و متعاونيها: Box24  وAARC  في الجزائر 

  Galerie El Birouفي برشــلونة و  Hangar ،العاصمة
في سوســة، وكذلك في االجتماعات المبرمجة كجزء 

من التقييم المســتمر لإلقامة.

ستشــمل كل مرحلة من مراحل اإلقامة لقاءات عمل 
بين الفنانين والقيمين، من أجل متابعة كل مشــروع 

و كذلك تعزيز الروابط و تكوين معرفة أشــمل بالســياق 
الفني لكل مدينة.

ســيجري كل منهــم بحًثا وتجارب تشــكيلية لمدة 
شــهرين في إحدى المدن المختــارة، برفقة فنانين 
آخرين، ذلك بهدف تطوير مشــروع فني شــخصي 

وســط بيئة عمل جماعي.

تعتبــر هاته اإلقامات أداة في خدمــة الفنانين 
وأعمالهــم اإلنتاجية. من هذا المنظور، تؤكد جســر 

مجــدًدا رغبتهــا في دعم اإلبداعات الشــابة التي تتطور 
ضمــن الســياقات الفنية والثقافيــة لهاته المناطق.

من جهتهم، يتعهد الفنانون بإهداء جســر إحدى األعمال 
التي تم إنتاجها أثناء اإلقامة، والتي ســتكون جزًءا من 

الفنية للجمعية. المجموعة 

بمجرد اإلعالن عن الفنانين المختارين، ســيوقع هؤالء 
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ســتغطي المنظمة تكاليف اإلقامة والســفر )تذكرة واحدة ذ/إ(. كما ســتوفر مســاحة للعمل و تســاهم في إنتاج 
األعمــال الفنيــة، باإلضافــة لضمان تكاليف الدعاية العامة للمشــروع و مصاريــف حفل االفتتاح.

ســيحصل كل مــن الفنانيــن التســعة المختارين علــى ميزانية قصوى قدرها 500 يورو لدعــم اإلنتاج، ومنحة 
فنــان قدرهــا 1000 يورو، عالوة علــى بدل يومي قدره 250 يورو.

يتحمل الفنانون مســؤولية جميــع المصاريف األخرى.

3. اإلجراءات

2. شروط المشاركة

على الفنانين المهتمين بتقديم طلباتهم، ملء اإلســتمارة اإللكترونية بمعلوماتهم الشــخصية على موقعنا على 
الويــب www.jiser.org، وتحديد خيارات اإلقامة المرغــوب فيها مع تقديم الوثائق الموضحة أدناه.

يمكن لكل فنان أن يختار مســبًقا مرحلة أو مرحلتين أو ثالث من اإلقامة حســب اإلتاحة، إذا رغب في ذلك، 
ولكن لن يتم اختياره إال إلقامة واحدة مدة شــهرين، ذلك من قبل لجنة التحكيم التي ســتتألف من محترفين من 

مختلــف المجاالت الفنية في هذه البلدان الثالثة.

الموعــد النهائي لتقديــم الطلبات هو 2 أبريل 2022 في منتصف الليل.

يوم 10 أبريل 2022، ســيتم االتصال بالمترشــحين الذين تم قبولهم عبر البريد اإللكتروني وســيتم اإلعالن عن 
أســمائهم على الموقع الرسمي وشــبكات التواصل اإلجتماعي لجسر و متعاونيها.

رســالة تحفيزية يحدد فيها المترشــح الموضوعات التي يجب أن يحتوي ملف الترشــح على :
تهمــه والدوافع الشــخصية إلجراء اإلقامة )في صفحة 

A4 كحد أقصى(؛

صورة شــخصية على صيغة jpeg ؛

ســيرة ذاتية قصيرة، سيرة مهنية؛

ملف يعرض المســار الفني، مع صور و مواد توضيحية 
آلخر 5 مشــاريع تم تنفيذها، باإلضافة إلى مراجع تســمح 

بفهم العمل )في صفحة A4 كحد أقصى لكل مشــروع(
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للحصــول علــى أي معلومــات إضافية، يرجى مراســلتنا حصريًا عبــر البريد اإللكتروني علــى العنوان التالي: 
info@jiser.org

الموعــد النهائــي لتقديــم الطلبات هو 2 أبريل 2022 فــي منتصف الليل. 
ســيتم رفض أي طلب يتم اســتالمه بعد هذا التاريخ.

5. الموافقة على الشروط4. برنامج اإلقامات

6. روابط قّيمة

1 / االقامة بسوسة
واحــد مايو - 30 يونيو 2022  

اإلقامة: جاليري البيرو  
فضاء العمل: جاليري البيرو  

2 / االقامــة بالجزائر العاصمة
واحد ســبتمبر - 31 أكتوبر 2022  

اإلقامــة: دار عبد اللطيف، الجزائر العاصمة  
فضــاء العمل: دار عبد اللطيف  

3 / االقامة في برشلونة
واحــد يناير - 28 فبراير 2023  

اإلقامة: هنغار  
فضاء العمل: هنغار وجسر  

يترتب عن المشــاركة في هذه الدعوة المفتوحة، 
الموافقة الشــاملة على هذه الشروط، فضالً عن أي 
تغييرات قد تنشــأ جراء عوامل خارجة عن المنظمة.

مواقع الويب:

Jiser
Galerie El Birou

Box24
AARC

Hangar

www.jiser.org 
www.fb.com/elbirouartgallery

www.box24artspace.com
www.aarcalgerie.org

www.hangar.org 

  BCN>TNS>ALG 2016-2017 برنامج اإلقامات الفنية
إلى 2018-2019: 

مقابالت مع فنانين مقيمين سنة 2019-2016:
www.youtube.com/watch?v=hgcWP2Iv2tg&list=PL 

LnKn7we-B7m0jZqCjN0A9IbPdnaM_H39

منشور طبعة 2016 إلى 2017:
www.issuu.com/jiser/docs/cr_
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