
 

 

 

 مختص نویسندگان ایرانی (رزیدنسیاقامت )برنامه 

 

 برنامه

برگزار  یرانا سندگان ایرانی ساکنیالمللی هنر پاریس با حمایت سفارت فرانسه در ایران یک برنامه رزیدنسی مختص نوبینسیته 

 نامه، نقد هنر، شعر و غیره داشتههای نمایشنامه، ادبیات، فیلمای پژوهشی و/یا خلق اثر در زمینهنمایند که تمایل به انجام پروژهمی

ای، دیدارهای ماهانه و ، همراهی حرفهتوانند از اقامتی سه ماهه در پاریسطی این فراخوان، هر یک از سه نفر منتخب میباشند. 

المللی بینسیته ها و ارتباطات گردند. ایشان همچنین در بطن فعالیتمند هفردی با هنرمندان و کنشگران حوزه فرهنگ بهر جلسات

 گیرند.ها قرار میها و ملیتها و نسلاش از تمامی رشتهمقیم 326هنر با 

 شوند.مشخص می 2021سه نفر برنده این بورس سه ماهه در سال 

 بهمن مهلت دارد. 12اعالم و تا روز  1399آذر  30ن این رویداد در روز اولین فراخوا

 

 اقامت 

 شود :برنامه شامل موارد زیر می

 ماه ؛ 3المللی هنر بمدت بینسیته « مره » آپارتمان در مرکز -تعلق یک آتلیه -

 ؛ سیتهای از طرف گروه همراهی حرفه -
 هزینه ماهانه هزار یورو ؛کمک -
 پاریس ؛ –تهیه بلیت رفت و برگشت تهران  -
 صدور روادید و بیمه ؛ تقبل هزینه -

 شوند :انتخاب می 2021نفر برای این اقامت در پاریس در سال  3

 2021یک اقامت در بهار  -

 2021دو اقامت در زمستان  -

 خواهند رسید.های دقیق با توجه به شرایط سالمت و امکان سفر میان فرانسه و ایران به اطالع تاریخ

 

 شرایط انتخاب

 ای داشته باشند.فراخوان حاضر، ویژه نویسندگان ایرانی ساکن در این کشور است که حداقل پنج سال سابقه حرفه

 نویسی، ادبیات، سینما، نقد هنر، شعر و غیره.های مورد نظر : نمایشنامهرشته

 بدون محدودیت سن.



ی از جمله سطح کیفی پروژه، ضرورت اقامت در پاریس، تشریفات مربوط به ای داوطلب، مواردورای بررسی سابقه حرفه

 گیرند.ها و ارتباطات پیشتر نیز مورد نوجه هیات داوران قرار میپروژه و تماس

 کنند.، افراد برتر را انتخاب میهاهای برجسته ادبی و هنری، پس از مطالعه همه پروندههیاتی متشکل از چهره

 ا انگلیسی تسلط داشته باشند.یبایست به زبان فرانسه سه نفر برتر می

 

 تقویم

 ارسال پرونده :

  1399بهمن  12آذر تا  30

 اعالم نتایج :

  1399بهمن  27

 

 کیل پروندهموارد الزم برای تش

 رزومه

 صفحه( 1تعریف پروژه )حداکثر 

 صفحه( 1ادبی فرانسه( )حداکثر -هنریانتظارات از اقامت )دیدار، اجرا، ایجاد ارتباطات با جامعه 

 پرونده هنری : گزیده متون )به فارسی با ترجمه فرانسه یا انگلیسی(

 پرونده خود را طی چند ایمیل ارسال فرمائید.باشد در غیر این صورت لطفا  M 10بایست حداکثر حجم ایمیل می

 

 سواالت و اطالعات بیشتر

ir.org-candidature@ambafrance 

 

PROGRAMME DE RESIDENCES A DESTINATION D’AUTEURS IRANIENS 

 

LE PROGRAMME  

La Cité internationale des arts, avec le soutien de l’Ambassade de France en Iran, déploie un 

programme de résidences à destination de créateurs résidant en Iran souhaitant développer un projet 

de recherche et/ou de création dans le champ des écritures (écriture dramaturgique, littéraire, 

cinématographique, critique d’art, poésie, etc.). Par le biais du présent appel à projets, trois lauréats 

seront sélectionnés pour bénéficier d’une résidence de trois mois chacun à Paris. Grâce à ce 

partenariat, les résidents bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure, de rencontres mensuelles 

et d’entretiens individuels avec des artistes et des professionnels de la culture. Il s’ancre également au 

cœur de la vie, des activités et des réseaux de la Cité internationale des arts et de ses 326 résidents de 

toutes disciplines, de toutes générations et de toutes les nationalités. 

En 2021, 3 lauréats seront sélectionnés pour une résidence de 3 mois.  

Le premier appel à candidature est ouvert du 20 décembre 2020 au 31 janvier 2021.  

mailto:candidature@ambafrance-ir.org


LA RESIDENCE 

Le programme comprend : 

• La mise à disposition d’un atelier-logement sur le site du Marais de la Cité internationale des arts 
pour une période de 3 mois ; 
• Un accompagnement artistique et professionnel ;  
• Une bourse de vie de 1000 euros par mois ; 
• La prise en charge d’un billet d’avion Téhéran Paris aller-retour ; 
• La prise en charge des frais de visa et d’assurance ; 
  

3 candidatures seront retenues pour des résidences qui auront lieu à Paris en 2021 :  

• 1 résidence au printemps 2021 
• 2 résidences à l’hiver 2021 
 

*les dates seront précisées en fonction de la situation sanitaire et des possibilités de déplacements 
entre l’Iran et la France. 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE ET SELECTION 

L’appel à candidatures est ouvert à des créateurs de nationalité iranienne résidant en Iran, engagés 
dans la vie professionnelle et pouvant témoigner d’une pratique artistique depuis minimum 5 ans.  

Disciplines concernées : écriture dramaturgique, littérature, cinéma, critique d’art, poésie, etc. 
Aucune limite d’âge n’est imposée. 
 
Outre l’évaluation du parcours professionnel du candidat, les membres du jury accordent une 
attention particulière à la qualité du projet, la nécessité de la résidence à Paris, le protocole de travail 
envisagé et les contacts déjà établis. 

Une commission composée de personnalités artistiques qualifiées étudie l’ensemble des dossiers de 
candidatures et sélectionne les lauréats du programme. 

Les candidats doivent maitriser le français ou l’anglais.  

  

CALENDRIER 

Transmission des candidatures : Du 20 décembre au 31 janvier 2021 

Annonce des résultats : 15 février 2021 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

• Curriculum vitae 

• Description du projet (1 page max.) 

• Objectifs attendus de la résidence (rencontres, réalisations, liens avec la scène artistique/ littéraire 

française) (1 page max.) 

• Dossier artistique : extraits de textes (en persan & traduits en anglais ou français) 

• Envoi max. de 10 mg. Merci d’envoyer la candidature en plusieurs emails si besoin.  

 

QUESTIONS DIVERSES & CONTACT 

candidature@ambafrance-ir.org 
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