
 !  في الهواء الطلق   ه المعهد الفرنسي بمراكش يطلق معرض 

 

 
 

في إطار التزامه بتعزيز ودعم الإبداع المعاصر في المغرب وفي فترة 

صعبة للمبدعين الشباب ، يدعو المعهد الفرنسي لمراكش الفنانين  

الهواة والمحترفين للاستجابة للدعوة إلى إقامة مشاريع "معرض في 

 الطلق". الهواء 

 

إلخ( إلى إنتاج   تشكيلي،فنان  نحات،فنانين ) ال  ،إنتاجلتهدف هذه الدعوة ل 

بشكل دائم في حدائق المعهد الفرنسي في   عرضها تميأعمال س

 . دار دونيز ماصونمراكش و 

 

 للفنانين اختيار الأبعاد والمواد المستخدمة )مع مراعاة الظروف

وأنها تتكيف مع  ،التحملاتتحترم دفتر ( طالما أن الأعمال المناخية

وأنها تتوافق مع معايير السلامة وأنهم يضمنون  المخصصة،المساحة 

المعهد الفرنسي بمراكش لاختيار  ب مع لجنة تجتالعمل. س استدامة 

  تستجيب لدفتر التحملات.الأعمال التي 

 

تهدف هذه الدعوة للمشاريع إلى اختيار الفنانين على أساس المراجع  

والنوايا المتعلقة بالمشروع المتوخى. سيتم بعد ذلك إبرام عقد مع 

 المقبولين.المرشحين 

 



 الالتزامات    -  1

 

توقيع عقد بين المعهد الفرنسي لمراكش )المشار إليه فيما بعد بـ   سيتم

  ه من. لذلك فإن سيتضمن التزامات كل طرف ( والفنانالمعهد الفرنسي 

،  مقاول ذاتي جمعية،) أن يتوفر الفنان على اطار قانوني ضروريال 

 شركة ، إلخ(.  

 

 : المعهد الفرنسيالتزامات   1.1

 

مما   مسبًقا،بتزويد كل فنان بمساحة معدة   المعهد الفرنسييلتزم  

 يسمح بالتنفيذ الفوري للإنجاز الفني. 

 

 التزام الفنان:  1.2

 الانتقاء الذي اختارته لجنة طبقا للمشروع المقدم وسينتج الفنان عملاً 

 سيكون العمل ملكا للمعهد الفرنسي بمراكش.

يضمن الفنان أن ابتكاره لن يسبب أي ضرر للحديقة ويتعهد باستخدام  

 . وتحترم البيئة القوانين الجاري بها العملمواد تتوافق مع 

عدم  يجب على الفنان استخدام جميع الوسائل التقنية اللازمة لضمان

 العمل بمرور الوقت. تضرر 

رة التنفيذ  . سيتم تحديد فت2021  زيوليو 15يجب أن يكتمل العمل قبل 

 وفًقا للمشروع المختار.

 للفنان حرية اختيار الموضوع والتقنيات والمواد التي يتألف منها العمل.

تداخل   الفرنسي: المعهد يجب أن يكون العمل مستوحى من قيم 

، المشاركة ،   المشتركالثقافات ، المساواة بين الجنسين ، العيش 

 التنمية المستدامة ، التعددية اللغوية. 

 

 : يمكن أنوجميع الأعمار ولا  العامةيجب أن يستهدف محتوى المشروع 

 . أو تمييز  كراهيةحتوي على رسالة ي  -

 المعهد الفرنسي. بسمعة  يضر -

 انتمائية. حتوي على أي استحضار ذي طبيعة دينية أو ي  -



 . كون موضوع أي رسالة إعلانيةأو ي  محمية،حتوي على علامة تجارية ي  -

 .طرف ثالث دون إذن منه ملكية حق يستخدم -

 .نطوي على استغلال اقتصادي أو تجاريي  -

 

 الشروط  1.3

 

 : الشروط الفنية 1.3.1

سيخلق الفنان عمله بشكل  مكانا لإنجاز العمل،  المعهد الفرنسي يوفرلن 

يجب أن يكون العمل   ، لذلك نقله  المعهد الفرنسيسيتولى ومستقل.. 

 نفعية. بواسطة مركبة قابلاً للنقل 

 

 المقابل المادي بعد انجاز العمل الفني. دفع  ي :  1.3.2

المعهد سيكون العمل خاليًا من حقوق الملكية لأي استخدام بواسطة 

 ابلا ماديا قدرهقالمعهد الفرنسي مدفع ي. ساعلاميةلأغراض  الفرنسي

 درهم شاملة الخدمة والمواد المستخدمة. 25000

الإقامة في مراكش والوجبات والنقل للفنان   مصاريف سيتم تغطية

 . المعهد الفرنسيوالعمل من قبل 

 

 . قبول الترشيحات 2

  هذا المشروع موجه للفنانين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب

 ن. راشدي والذين يجب أن يكونوا  هواة أو محترفين

 

إنشاء  له خول ي وضع قانوني وأن يكون لديه  راشدايجب أن يكون الفنان 

 الفواتير. 

 

 . 2021 زيوليو  15يجب إنتاج العمل و / أو الانتهاء منه في موعد أقصاه  

 

 الجدول الزمني. 

 أجل   آخر 2021مايو  15: للعملتقديم ملفات الطلب مع رسم تخطيطي 

 . 2021مايو  21نتيجة الاختيار:  



 . 2021  زيوليو 15يجب أن يكتمل العمل قبل 

 

 الانتقاء . لجنة  4

 

برئاسة السيد كريستوف شايو ، مدير المعهد الفرنسي   ،الانتقاءلجنة 

 4المعهد الفرنسي و ب  العمل مراكش ، ستتألف من عضوين من فريقل 

 شخصيات مؤهلة من عالم الفن. 

 

 . شروط المشاركة 5

 

إلى:   رقمياملًفا  2021مايو  15سيرسل المرشحون قبل يوم الجمعة 

naomi.hakimi@institutfrancais-maroc.com 

 1في الملحق  المشاركةملف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1ملحق  

 ملف الترشح 

 

 :  المشروع  اسم صاحب 
 تاريخ الميالد : 

 :   الذي يحمل المشروع ، إن وجد  المؤسسةاسم 
 عنوان : 
 هاتف : 

 بريد: 
 :  موقع / انستغرام / فيسبوك 

 رخصة مقاول ذاتي أو ترخيص رقم  

 :   الوثائق
 بطاقة التعريف الوطنية 
 شهادة المسؤولية المدنية 

 ...(   Instagram، مواقع الويب ،   PDFعرض و / أو سيرة ذاتية للفنان مصحوبة بمحفظة فنية )

 الشروط الفنية لتنفيذ المشروع 
 مخطط المشروع 

 

 خصائص العمل: 
 عنوان العمل : 

 الموضوع الذي تناوله العمل: 
 أصلي:  ابداع

  نعم 

  ل 
 

 الوقت المقدر لإلنشاء: 

 هل العمل قابل لإلزالة: 

  نعم 

  ل 
 

 التقنيات المستخدمة: 
 ضرورية طاقة الكهربائية ال

 ضرورية نقطة المياه 

  نعم 

  ل 
 طلبات خاصة : 

 

 تقديم الطلبات 

 على أبعد تقدير.   2021  ماي   15

 naomi.hakimi@institutfrancais-maroc.comعن طريق البريد الإلكتروني إلى  



 2الملحق  

 

 للحدائق حيث سيتم عرض الأعمال  الصوربعض 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


