
 

 FIKVA 2022 الدولية الجائزة

 للرسامين مفتوحة

 للترشيح  دعوة

 

عن مسابقتها الدولية األولى للرسامين التمثيليين   FiKVAتعلن مؤسسة  

تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الفنانين ودعمهم ماديا وإتاحة الفرصة لهم    والمجازيين.

 لعرض أفضل أعمالهم عبر اإلنترنت. 

 

الدولية، للحصول على جائزة   FIKVAجرب حظك وشارك في النسخة األولى من جائزة 

 يورو باإلضافة إلى جوائز قيمة!  5000من ضمن الجوائز اللي قيمتها 

 

نت مفتوحة لجميع  FiKVAجائزة  ، هي مسابقة عالمية عبر اإلنبر ن ن  الدولية لفناني  الفناني 

.  ترحب جائزة   18الذين تبلغ أعمارهم   شيحات من جميع  FiKVAسنة أو أكبر بالبر

ي  األنو 
اع، من الواقعية الكالسيكية إىل الواقعية المفرطة، من الرسيالية إىل الواقعية التر

ا  -تشبه الحلم والواقعية الخيالية 
ً
ط أن يكون العمل مجازًيا وليس مجرد  .برسر

 

 :المهمة المواعيد



 
 2022أبريل   11فتح أبواب التقديم:  

 مساًء )بتوقيت بروكسل(.  11:59، 2022يوليو   11إغالق أبواب التقديم: 

(  2022غشت  14مرشحا:   20اإلعالن عن أفضل  ي ووسائل التواصل االجتماعي
ونن يد اإللكبر  )عبر البر

يد   2022غشت   21اإلعالن عن جميع الفائزين:  ن للتصفيات النهائية والفائزين عبر البر )سيتم إعالن جميع المتأهلي 

ي وو 
ونن هم عىل موقع ، اإللكبر ي ونرسر

ونن ( اإللكبر  سائل التواصل االجتماعي

  : ن ن النهائيي  ي للمتسابقي 
ونن    2022شتنبر   25افتتاح المعرض اإللكبر

 

 :الفنانين  تأهيل 

ي األبعاد، الذين تبلغ أعمارهم   FiKVAجائزة
ن ثنان  ن العالميي  .  18مفتوحة لجميع الفناني   سنة أو أكبر

 

 :الفنية  األعمال تأهيل 

ي ه -
و العمل األصىلي للفنان.  يجب أن يكون قد تم إنتاجه من قبل الفنان فقط ويجب أن  يجب أن يكون العمل الفتن

 تكون حقوق النرسر ملكية حرصية للفنان. 

ي مسابقات سابقة.  -
 يجوز أن يكون العمل موقعا او قد شارك فن

، لكن حقوق نرسر صورته يجب أن تظل ملكية حرصية للفنان.  - ي
 يمكن بيع العمل الفتن

ن سنة يجب أن تكون ا -  . 2022و 2020ألعمال قد تم إنتاجها بي 

ط أن تكون األعمال الفنية متاحة للمعرض المباشر للمنافسة والفوز.  -  ال يشبر

ط أن تكون األعمال معروضة للبيع.  -  ال يشبر

 ، ي الماء، صباغة أكريليك، ألوان مائية، حبر
ا وجميع  الدعامات المقبولة: زيت، صباغة زيتية قابلة للذوبان فن غواش، تمبر

ورق، قماش، خشب، نحاس، كرتون، لوح، إلخ... يجب أن يتم العمل يدوًيا، باستثناء   –الوسائط التقليدية عىل أي دعم  

ي االعتبار. 
ي ال تؤخذ فن

 األعمال الرقمية والميكانيكية التر
 

 الموضوع والحجم: 

 ال توجد متطلبات فيما يتعلق بموضوع عملك أو حجمه 

. نحن نبحث ع –  ن ن الماضيتي  ي السنتي 
ه أفضل أعمالك فن  ن ما تعتبر

 

 التكاليف: 

 يجب عليك التسجيل ودفع رسوم التسجيل لتقديم عملك. 

ي جائزة  -
 يورو   25بعمل واحد:    FiKVAالمشاركة فن

ي ستضيف 6يمكنك تسجيل ما يصل إىل  -
اكك.  10 أعمال، مقابل كل عمل إضافن  يورو إىل رسوم اشبر

 



 الجوائز: 

ى:   الجائزة الكبر

ن + مقابلة صحفية  3000جائزة نقدية قدرها    ن النهائيي  نت للمرشحي  ي المعرض الجماعي عبر اإلنبر
يورو + المشاركة فن

ي وسائل التواصل   FiKVA+ مكان مخصص دائم عىل موقع   FiKVAمنشورة مع مؤسسة 
+ التسويق الرقمي فن

 .  االجتماعي

 الجائزة الثانية: 

ن + مقابلة صحفية  1500جائزة نقدية قدرها    ن النهائيي  نت للمرشحي  ي المعرض الجماعي عبر اإلنبر
يورو + المشاركة فن

ي وسائل التواصل    FiKVA+ مكان مخصص دائم عىل موقع   FiKVAمنشورة مع مؤسسة 
+ التسويق الرقمي فن

 .  االجتماعي

 الجائزة الثالثة: 

ن + مقابلة صحفية  500ا  جائزة نقدية قدره  ن النهائيي  نت للمرشحي  ي المعرض الجماعي عبر اإلنبر
يورو + المشاركة فن

ي وسائل التواصل    FiKVA+ مكان مخصص دائم عىل موقع   FiKVAمنشورة مع مؤسسة 
+ التسويق الرقمي فن

 .  االجتماعي

ف )سيتم منح   (: 3تنويه مرسر

ن + مكان مخصص دائم عىل موقع   ن النهائيي  نت للمرشحي  ي المعرض الجماعي عبر اإلنبر
+ التسويق    FiKVAالمشاركة فن

ي وسائل التواصل االجتماعي 
 الرقمي فن

 

 لجنة التحكيم: 

.  2022تتكون لجنة التحكيم لعام  ن في  ن محبر  من خمسة فناني 

ن     الواليات المتحدة  -رسامة  -نادين روبيبن

ي   
 كندا  -رسام  -أليساندرو توماسيتر

ل     سويرسا - رسام   -كريستوف ايبر

ن كري    ج    هولندا - رسامة  - فرانسي 

 بلغاريا   -رسامة   -تانيا أتاناسوفا  

تقيم لجنة التحكيم، أصالة كل عمل وموضوعه وتقنياته. يعتبر اختيار األعمال الفائزة، نهائًيا وال يمكن استئناف القرار.    
ون فيه حكام، وال ُيسمح ألفراد عائالتهم أو أعضاء منظمة   ال ُيسمح ل  ي العام الذي يعتبر

ي المسابقة فن
اللجنة بالمشاركة فن

FiKVA. 

 
 كيفية الدخول: 

ي  FiKVAيتم التقديم لجائزة 
ونن   www.fikva.artحرصًيا عبر الموقع اإللكبر

 مساًء )بتوقيت بروكسل(.  11:59، الساعة 2022يوليو   11آخر موعد للتسجيل هو  

ي حال كانت البيانات   .1
قيم(.  فن أكمل استمارة التقديم ببيانات الفنان والرسم )يرجر عدم استخدام عالمات البر
ي إبطال التقديم واستبعاده. 

 المدخلة غب  صحيحة/خاطئة، تحتفظ المؤسسة بالحق فن
. إرفاق صورة  .2 ي

 للعمل الفتن
ة عبر موقع ويب    .PNGأو  JPG/ نموذج الطلب بتنسيق  FiKVAيجب تحميل صور أعمالك مباشر



ميغا بايت. يجب تحديد كل   4بكسل عىل األقل ويجب أال يتجاوز  1000يجب أن يكون عرض ملفات الصور  
: اسم الفنان   - exp: Maria Simoneإلنتاج )سنة ا -الحجم  - المادة  - عنوان العمل  -ملف عىل النحو التاىلي

Summer Days - Oil on Canvas -  60   ×80  2020  -سم) 
ي الصورة.  

جر ازالة اإلطار فن ي مؤطر، فب 
 إذا كان العمل الفتن

 
وط واألحكام الخاصة بنا وتمنح مؤسسة  FiKVAمن خالل تقديمك إىل جائزة    FiKVAفإنك توافق عىل الرسر

.  ال تطالب  ي استخدام صورك لإلعالن الرقمي
بأي حقوق فكرية عىل األعمال المقدمة  FiKVAالحق فن

وي    ج له عبر 
، إذا تم بيع العمل بعد البر  .FiKVAللمسابقة، وال أي تعويض ماىلي

 

 يم. . ادفع رسوم التقديم إلكمال التقد3 

 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات إضافية.  award@fikva.artيرجر االتصال بنا عىل الموقع  

 


