
 يف ظل هذه األزمة غ� املسبوقة، تنضم مؤسسة ك�ل األزعر للفنون والثقافة إىل اللجنة التوجيهية لحساب دفع الحياة الثقافية الذي

 اطلقته وزارة الشؤون الثقافية لدعم القطاع الثقايف والفني. وتأ� هذه املبادرة تفاعال مع الحالة الطارئة ومعاضدة ملجهودات الوزارة

 يف دفع حركة اإلبداع الفني يف مختلف االختصاصات هنا واآلن. ففي الوقت الذي تجد اإلنسانية نفسها مضطرة إلعادة النظر يف كل

 قيمها وطرق تفك�ها وعملها، تسعى هذه املبادرة اىل تشجيع الفنان± عىل (إعادة) التفك� يف اإلبداع وسبل ترويجه يف مثل هذا

الظرف الصعب

 وحيث نفتقد حتى هذه اللحظة لرؤية واضحة ملا ستؤول اليه األزمة، فان قناعتنا كب�ة باهمية تشجيع الفنان� عىل مواصلة االبداع

املبدع± مرافقة  هو  مسعانا  لعملهم.  الرضورية  املستلزمات  توفر  من صعوبة  بالرغم  الحالية،  الظروف  يف  ابداعاتهم   ومشاركة 

 والفنان± يف مسائالتهم املتعددة حول م�رساتهم الفنية، والعا¼ يف تشكالته املستقبلية، والتواصل الرقمي، وإمكانية اإلبداع الج�عي

عن بعد ... كل يشء يجب اخرتاعه : الجسد وحده معزول لكن العقل حر

 يف هذه الظروف الراهنة، �كن أن يكون شعور الفنان العميق وقدرته عىل فك رموز وتعقيدات التجربة الج�عية والفردية وسيلة

 لفهم التحديات التي نواجهها. ونتساؤل هنا عن األع�ل التي Äكنها أن تستوعب املعنى، أن تلغي الفوىض أو ان تعيد اكتشاف

مسارات الخيال، وعن التقنيات الجديدة التي Äكن ابتكارها أو حتى تخيلها لخلق إمكانيات مستقبلية جدي

 ترصد مؤسسة ك�ل األزعر لهذه املبادرة التي تطلقها تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية، اعت�دات بقيمة 400.000 دينار توجه 

للدعم املبارش للقطاع الفني Æختلف مجاالته

تهدف هذه املبادرة اىل
 دعم اإلبداع يف ضل االزمة الحالية / حّث الفنان± عىل فك رموز الحارض وتجاوزه لخلق امكانيات جديدة لإلبداع / تطوير اليات 

 جديدة لإلبداع والرتويج تتالئم ووضعية الحجر الصحي العام / تشجيع البدائل الفنية التي Äكن االستفادة منها عىل مستوى القطاع

املتعدد الج�عي  واإلبداع  االنفتاح  تشجيع   / األزمة  افرزتها  التي  التغي�  عوامل  يف  فني  بشكل  التفك�   / عام  بشكل   الفني 

االختصاصات عىل الرغم من حالة العزلة

 رشوط املشاركة ومعاي£ االختيار
هذه املنح موجهة لجميع الفنان� التونسي± أو املقيم± يف تونس، بغض النظر عن العمر أو تخصصهم الفني

و�كن للمرتشح� تقديم ترشحاتهم بصفة فردية أو بشكل ج�ع

تضامن ثقافة
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 عىل املتقدم± اقرتاح مشاريع قابلة لالنجاز والعرض يف غضون فرتة زمنية Ôتد من 3 إىل 8 أسابيع من تاريخ االعالن عن النتائج.

وÄكن التمديد يف املهلة املحددة لالع�ل التي قد تستوجب تطوير مقاربات تكنولوجية مبتكرة

تقديم الرتشحات
 يتضمن ملف الرتشح س�ة ذاتية قص�ة للمتقدم او املتقدم± بالطلب ورشحا يف صفحة واحدة للمرشوع املقرتح وطريقة عرضه

وترويجه. تقبل امللفات باللغة العربية او الفرنسية  او اإلنجليزية ويتم إرسالها بالربيد اإللكرتوÙ إىل

 contact-tunis@kamellazaarfoundation.org

املوعد النهاÛ لتقديم الرتشحات : األحد 12 أفريل 2020 عند منتصف الليل

تاريخ إعالن النتائج : االثن� 20 أفريل الساعة 5 مساءً

املنح
 تسند مؤسسة ك�ل االزعر منحة بقيمة أدناها 3000 دينار لكل مرشوع يتم اختياره. تحدد قيمة املنح الخاصة باملشاريع الج�عية

حسب عدد املشارك± وطبيعة املرشوع املقرتح

يتم رصف ٪50 من املنحة للمرتشح± Æجرد اختيار مرشوعهم و٪50 بعد انجازه وعرضه

 

 تلتزم املؤسسة بتقديم املساعدة واالحاطة الالزمة للمشاريع التي سيتم اختيارها وذلك يف حدود قدراتها اللوجستية والعمل عىل

تام± التغطية االتصالية الرضورية

 لجنة التحكبم
 ترشف لجنة تحكيم متكونة من خرباء يف املجال الفني عىل اختيار املقرتحات الفنية االكß ابتكارا وتجديدا والتي Äكن تنفيذها 

 وتقدÄها يف االجال املذكورة. وتهتم اللجنة يف عملية التقييم بالجوانب التالية: االبتكار املنهجي، تطوير بدائل Äكن أن تفيد القطاع

الفني بأكمله، مواكبة املرشوع لالشكاليات القاáة يف الداخل والخارج، السعي اىل تعميق االفكار والتصورات

: 

: 

: 

:

هاتف. (216+) 71197117 فاكس. (216+) 71197116
العنوان. بناية ل�ا - حدائق البح�ة

سوق األوراق املالية - 1053 تونس، تونس
www.kamellazaarfoundation.org


