
 1 

 
 

 

 فراخوان

 

 برنامه اقامت )رزیدنسی( مختص نویسندگان ایرانی

 

 

 برنامه

اقامت ادبی )رزیدنسی( مختص  المللی هنر پاریس )سیته( با حمایت سفارت فرانسه در ایران یک برنامهشهرک بین

ه ادبیات، های نوشتار )به ویژکند که مایلند به آفرینش یا پژوهش در یکی از حوزهنویسندگان ایرانی ساکن ایران برگزار می

نامه و شعر( بپردازند. فراخوان حاضر به انتخاب دو نفر منتهی خواهد شد که هریک از اقامتی نقد هنر، نمایشنامه، فیلم

هه در پاریس، همراهی اختصاصی )توسط تیم حرفه ای(، دیدارهای ماهانه و جلسات فردی با هنرمندان و کنشگران سه ما

اش مقیم 325المللی هنر با ها و ارتباطات سیته بینگردند. افراد منتخب همچنین در بطن فعالیتمیمند حوزه فرهنگ بهره

 گیرند.ها قرار میها و ملیتها و نسلاز تمامی رشته

 

 مهر مهلت دارد. 18اعالم و تا روز  1401مرداد  19فراخوان این رویداد در روز 

 

 اقامت 

 شود :برنامه شامل موارد زیر می

 ماه ؛ 3المللی هنر پاریس بمدت شهرک بین«  Marais» آپارتمان در مرکز -اختصاص یک آتلیه -

 ای از طرف گروه سیته ؛همراهی حرفه -

 هزینه ماهانه هزار یورو ؛کمک -
 پاریس ؛ –تقبل بلیت رفت و برگشت تهران  -
 صدور روادید و بیمه ؛ تقبل هزینه -

 شوند :به شرح ذیل انتخاب می 2023نفر در قالب این برنامه اقامتی در پاریس در سال  دو

 

 1402دین فرور 8تا  1401دی  13یک دوره رزیدنسی از  -

 .1402تیر  6فروردین تا  15و دوره دیگر از  -

 گیری کرونا و محدودیت سفر، احتمال تغییر تقویم فوق وجود دارد.با توجه به وضعیت همه

 

 شرایط انتخاب

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

 ، شعر و غیره.نامه، نقد هنرنویسی، فیلمورد نظر : ادبیات، نمایشنامههای مرشته

 بدون محدودیت سن.

 روشای داوطلب، مواردی از جمله سطح کیفی پروژه، ضرورت اقامت در پاریس، رویکرد و ورای بررسی سابقه حرفه

 گیرند.اتخاذ شده توسط داوطلب و ارتباطاتی که وی پیشتر در فرانسه برقرار کرده نیزمورد توجه هیات داوران قرار می

 

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

 

 تسلط داشته باشند. بایست به زبان فرانسه یا انگلیسیمتقاضیان می
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 تقویم

 ارسال پرونده :

 1401مهر  18مرداد تا  19

 

 اعالم نتایج :

 1401آبان  8

 

 موارد الزم برای تشکیل پرونده

 فرم ثبت نام

 رزومه

 صفحه( 1تعریف پروژه )حداکثر 

 (صفحه 1ادبی فرانسه( )حداکثر -انتظارات از اقامت )دیدارها، اجرا، ایجاد ارتباط با جامعه هنری

ای اوست )متن به فارسی با پرونده هنری : نمونه ای از چند متن فارسی به انتخاب خود متقاضی که معرف سابقه حرفه

 ترجمه چکیده به فرانسه یا انگلیسی(

 

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

 

 ات بیشترسواالت و اطالع

ir.org-candidature@ambafrance 
 

 

 درباره ما

 

 فرانسه در ایرانسفارت 

 رسالت بخش فرهنگی سفارت توسعه ارتباطات پربار و گوناگون میان هنرمندان و فعاالن فرهنگی ایران و فرانسه است.

 

 )سیته(المللی هنر بینشهرک 

آورد و امکان اجرای المللی هنر اقامتگاهی در قلب پاریس است که خالقین آثار هنری و ادبی را گردهم میشهرک بین

کند. دوره اقامت در سیته از دو ماه تا یک سال در محیطی ها را برایشان فراهم میپروژه یا پژوهش در تمامی رشته

ای سیته در مدت اقامت هنرمندان باشد. تیم حرفهای عرصه فرهنگ میحرفهمناسب برای آفرینش و دیدار میان کنشگران 

 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris 18به نشانی  Maraisپردازد. در مرکز به همراهی اختصاصی ایشان می

 300ش از هنرمندان از دیدار و گفتگو با بی rue Norvins, 75018 Paris 24به نشانی  Montmartreیا در مرکز 

گردند. سیته با همراهی شرکای پرشمار ای بهرمند میهنرمند و کنشگر دنیای فرهنگ و هنر از هر نسل و ملیت و رشته

 کند.های متعددی را با موضوعات مختلف در طول سال اعالم میخود، فراخوان
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APPEL A CANDIDATURES  

 

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, deux auteurs bénéficieront 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 325 résidents de toutes disciplines, de toutes générations et de 

toutes les nationalités. 

 

L’appel à candidatures est ouvert du 10 août 2022 au 10 octobre 2022.  

 

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 trois 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 ; 

  

Deux candidatures seront retenues pour des résidences qui auront lieu à Paris en 2023* :  

• Une résidence du 03 janvier au 28 mars 2023  

• Une résidence du 04 avril au 27 juin 2023   

 

*les dates pourront être modifiées 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 créatrices et 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. 
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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 10 août au 10 octobre 2022 inclus. 

 

Annonce des résultats 

30 octobre 2022. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

 

 Formulaire complété   

 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 10mo. Merci d’envoyer la candidature en plusieurs emails si besoin.  

 

QUESTIONS DIVERSES & CONTACT 

 

candidature@ambafrance-ir.org 

 

A PROPOS 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN IRAN 

Le service culturel de l’Ambassade favorise le développement de contacts riches et diversifiés entre 

artistes et professionnels du domaine culturel entre la France et l’Iran.    

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 

 

La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui rassemble, au cœur de Paris, des créatrices 

et créateurs et qui leur permet de mettre en œuvre un projet de production ou de recherche dans toutes 

les disciplines. Sur des périodes de deux mois à un an, la Cité internationale des arts offre un 

environnement favorable à la création, ouvert aux rencontres avec des professionnelles et professionnels 

du milieu culturel. Les résidents bénéficient d’un accompagnement sur mesure de la part de l’équipe de 

la Cité internationale des arts. Dans le Marais (18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris) ou à Montmartre 

(24 rue Norvins, 75018 Paris), la résidence permet également la rencontre et le dialogue avec plus de 

300 artistes et actrices et acteurs du monde de l’art de toutes les générations, de toutes les nationalités 

et de toutes les disciplines. En collaboration avec ses nombreux partenaires, la Cité internationale des 

arts ouvre plusieurs appels à candidatures thématiques et/ou sur projet tout au long de l’année. 
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