
 
 

 
 

 

     

 
 

                                     
 

                                     
  

 2023 للعام  ال�صر�ة الفنون  مجال  في �ار�س في للفنون  الدول�ة  المدینة إقامة
 
  في   العامة  الفرنس�ة  ة �لصالقن و   الفلسطین�ة  الثقافة   ارة وز و  ،انطقال  المحسن   عبد  مؤسسةو   ،"التعاون "  مؤسسة   من  ل �  لنعت

إدوراد س  إقامة�  الخاصة  طل�ات ال  استق�ال  عن ،القدس  مجال  في   �ار�س  في  للفنون   الدول�ة  المدینةعید في  استودیو 
 .2023  للعام ال�صر�ة لفنون ا
 

  �ناء و   ،الفن�ة  تجر�تهم  تعز�زل  ال�صر�ة  الفنون   مجال  في  الفلسطینیین  للفنانین  الفرصة  إتاحة  إلى  البرنامج  یهدف
  فر�دة تجر�ة مراكمةل ةرصفال یت�ح ما متعددة، وسائط�عملون بو  تنوعةم ثقافات  من فنانین مع ات الخبر  وت�ادل عالقات لا

 رصةالف  بهذه  الفائز/ة  ان/ةنالف  س�ق�م    الوطن.  أرض   إلى  عودةالو   ،�ةالفن  اإلقامة  برنامج  انتهاء  معمعه    ة/�حملها الفنان
  من   فنانین  تضم  ،سكن�ة  ةوحد   325  مجموعه  ا م  ملشت  يالت  ،�ار�س  في  لفنون ل  ةالدول�  مدینة ال  هات و ید و است  حد أ  في

 . الفن�ة المجاالت و  ت الجنس�ا مختلف
 

 :التقدم شروط
 : التال�ة الشروط اـلد�ه/ تتوفر أن الفرصة لهذه ة/المتقدم على

 صو�روالت  ط�اعة،وال  ،ت حلنوا  الرسم،  لكذ   في   �ما(  ر�ةال�ص  فنون ال  مجال  في  �عمل  ة/فلسطین�اً   ة/فناناً   �كون   أن -
القدس   الغر��ة  الضفة  في  مق�ماً و   )األداء  وفن  والتقن�ات،   المواد   متعدد   والتر�یب   والفیدیو،  غرافي،وتو الف فیها  �ما 

 . زةغ  قطاع أو ،الشرق�ة
 اـ /أعماله   عرض   اـ /له  سبق  نوأ  األقل،  على  سنوات   3  اإلبداعي  الفني   العمل  ممارسته  ى عل  مضى  قد   �كون أن   -

 اع�ة.جم  أو ة�د ر ف ارض عم ضمن
  سا�قًا.  هذهقامة اإل منحةلى حصل عد ن ق�كو  أال -



 مثمرة   �ةتجر   شكل�س  ،�التحدید   �س�ار   في  الفنون   مدینة  في  اإلقامة  برنامج  أن  تثبت   تيال  للطل�ات   لو�ةو األ  ىتعط -
 ،ةجدید   ات ار مه  تساب واك  ،الفن�ة  ةالتجر�  إغناء  في   أثر  له و   ،عل�ه  العمل  م تیس  الذي  ع رو مشال  س�اق  مع   تتناسب 
الفنان  ىلع  سسینعك  الذياألمر    ،ة/فنانلل  �ةنتقوال  الفن�ة  ت القدرا  نی وتحس وعلى   ا/وأدواته  ة/رؤى  المختلفة 

 .قید التحقق الفني المشروع
  مكان   من  �ةرسم  وافقةم  تقد�م  ،اخت�اره  تمیس  الذي  خص الش  من  ب لطال  سیتم  أنه  علماً (  صالحة  سفر  وثائق  امتالك -

 .)ضرور�اً  ذلك �كون  حیث  ،صلةمتوا ورهش أر�عة لفترة  رسفلل ةإجاز  ىعل العمل
 . أفضل�ة رنس�ةلفا اللغة ةفعر لم وتكون  ،ة نكلیز�إل ا ةاللغ� جیدة معرفة -
 إلى  العودة�   زاملتالاو   ،�ار�س  في  ةدول�ال  نون فال  مدینة  �دارةو   ،�كةالشر   الجهات   مع  والتعاون   ةقاماإل  جببرنام  االلتزام -

 .قامةإلا ة فتر  انتهاء عند  الوطن أرض 
 

 ال�صر�ة:  للفنون  سر��ا  إقامة فترة
 :ینالتالی اإلقامة يج امنبر   من فقط بواحد  االلتحاق من ت�ارهخا  مسیت  يالذ  ة/انالفن  سیتمكن

 .2023أ�ار   –ش�اط   نبی ما :األولى الفترة
 .2023ول أیل –حز�ران  بین ما :الثان�ة الفترة

 
 : یز�ةاإلنجل ة�اللغ التالي �مدقت ،اإلقامة لهذه التقدم في بترغ/یرغب من على

 ا.� وغرافبی أو واحدة) صفحة عن  �د تز  أال على( ات�ةذ  رةسی -
 طب�عة  تعكس   ،ة/المتقدم  الفنان/ة  أعمال  عن  فیدیو)  وأو/  (صور  د�جیتال  ذجنما  على  �حتوي   ذيال  نيالف  لملفا -

 .)Portfolio(  الفن�ة اـومشار�عه/ اـته/تجر�
  أن   على  ،ذ�ورةملا  اإلقامة�  لتحاق�اال  اـ/هتماماه   بب س  عن  ة/نا الفن  فیها  �عبر  ،�لمة  )200(  لىع  تز�د   ال  قةور  -

 . والمستقبل�ة الحال�ة ن�ةالف اـ/وأعماله ،اـ/ه�ع مشار  عن نبذة نتتضم 
 ، إلقامة ا  فترة   ل خال  عل�ه  العمل  یود   الذي  الفني  المشروع  عن   الفنان/ة  فیها  �شرح  لمة�   ) 200(  لى ع  تز�د   ال   ورقة -

 .روعمشال هذا على عمللل مناس�اً  قاً �اس س�ار � في �ةالفن اإلقامة جر�ةت  فیها شكلت أن  �مكن تيال ةالك�ف� ة/مبیناً 
 بها.  اللتحاقافي  الفنان/ة یرغب   التي مةإلقاا  فترة تحدید  -
 . السفر جواز عن  نسخة -
 

  إلقامة ا  فترة وتحدید ،یز�ةنجلاإل   �اللغة   أعاله  المذ�ورة  الرسم�ة   الوثائق  یرتوفو   ،المحددة  اتلكلما  عدد�  االلتزام  یرجى
 .ةف �ا ةالمطلو� تماالمعلو و  لوثائقا �شمل ال بطل أي في  النظر یتم نول ،المناس�ة

 



 مة: ه م اتحظمال
 خالل  امةاإلق  برنامجب  االلتحاق  من  یتمكن  ولم  �ان،  سبب   ألي  اـاخت�اره/  یتم  الذي  فنان/ة ال  سفر  تعثر  الح  في -

 الثاني.  لمرشحى الإ �اً لقائت الفرصة تحالس  ،منها األولین األسبوعین
 ،شهر�اً   وفاً ومصر   ،ة/انللفن  ا�اً و��  �اً ذها  ر�س�ا  ىإل  سفر  تذ�رة  یرتوف  میت سو   ،ورشه  أر�عة  حتى  اإلقامة  مجبرنا  مدة -

 �ار�س.  في لفنون لالدول�ة  مدینةال في ص مخص  یواستود  في اإلقامةو 
 بناء   ،وتقی�مها  ،ااستالمه  تم  التي  لطل�ات ا  عةومراج  بدراسة  ،الشر�اء  عن  ثلینمم  تضمالتي    ،تقی�مال  ةلجن   تقوم -

 دینةم  في  اإلقامة  وأهم�ة  قدم،المُ   للمشروع  الفن�ة  جودةالو   نان/ة،للف  الفن�ة  الخلف�ة  بینها  من  ،عدة  ریعایم  على
في    الفن�ة  اـ/تجر�ته  ىعل  ،تحدیداً   �ار�س  في  الفنون  عام  الفن�ة  حددةالمالمرحلة  هذه  �شكل  مسیرته   وعلى   ،من 
 . ةلمحتم ت شراكا �ةأى لإ  إضافة المقترحة، العمل وخطة ،خاص  �شكل اـ/همشروع

 . تقی�مع لجنة ال بلة م إلى مقا المنحةلى هذه للحصول ع ائمة القصیرةضمن الق فنانین المرشحیندعوة التم تس -

 
  يف  esidency@qattanfoundation.orgr  :لكترونياإل   البر�د  عبر  ،ز�ةلیجإلنا  غةللا�  الوثائق  تقد�م  اءالرج
وسیتم0222ني  الثا  شر�نت  30  صاهأق  عدمو  أقصاه    �النتائج  المتقدمین  بالغإ  ،  موعد  األول  في  �انون  نها�ة 

2220 . 
 

المن لمنسق/ة  اإللكتروني  البر�د  عبر  فقط  یتم  المنحة،  هذه  �خصوص  الصلةالتواصل  ذات  : حة 
@qattanfoundation.orgresidency ، ولن یتم التعامل مع أي استفسارات عبر أي وسائل أخرى. 

 
 �ار�س:  في ن وفنلل الدول�ة مدینةال عن نبذة

)Cite Internationale des Arts  ( الفن�ة  اجاتهمتن �و   مشار�عهم  لتنفیذ   �ار�س  ینةمد   لب ق  في  للفنانین  قامة إ  مكان  وه  
  ي ف  نالمحترفی   مع  خبرات ال  وت�ادل  والتمیز  لإلبداع  الموات�ة  ئةیلب ا  نون لفل  الدول�ة  مدینةال  توفر    .فن�ةال  الحقول  م�عج  في

  أكثر   على   رفوالتع  اءللق  فرصة  مةإقا  �ل  تمثل  حیث   ،فیها  ق�مینالم  نینلفنال  ةدید ج  فن�ة   تجر�ة   و�ناء  ،فيلثقاا  المجال
 الفن�ة. ت لتخصصاوا ت س�انوالج األج�ال مختلف  من نان/ةف 300 من
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