International FiKVA Award
voor schilders 2022

OPEN CALL
De FiKVA Foundation kondigt haar 1e internationale wedstrijd voor
realistische en figuratieve schilderkunst aan. Deze wedstrijd is bedoeld om
kunstenaars financieel aan te moedigen, te ondersteunen en hen de
mogelijkheid te bieden hun beste werk online te exposeren.

Doe mee aan de eerste editie van de International FiKVA Award en maak
kans op meer dan €5000 aan prijzen!
De International FiKVA Award voor schilders is een wereldwijde online wedstrijd die open
staat voor alle kunstenaars van 18 jaar of ouder. De FiKVA Award verwelkomt inzendingen
binnen alle genres: klassiek realisme, hyperrealisme, surrealisme en imaginative realism zolang het kunstwerk realistisch is en niet abstract.

BELANGRIJKE DATA
Inzendingen open: 11 april 2022
Inzendingen sluiten: 11 juli 2022, 23:59 uur (Brusselse tijd).
Bekendmaking van selectie de top 20: 14 augustus 2022 (per e-mail en sociale media)
Bekendmaking van alle winnaars: 21 augustus 2022 (Alle finalisten en winnaars worden
per e-mail op de hoogte gebracht en gepubliceerd op zowel de FiKVA-website als de

sociale mediakanalen)
Online tentoonstelling van de finalisten opent: 25 aug 2022

WELKE KUNSTENAARS KOMEN IN AANMERKING?
De FiKVA Award staat open voor alle 2D-artiesten wereldwijd, van 18 jaar of ouder.

WELKE KUNSTWERKEN KOMEN IN AANMERKING?
- Het werk moet het originele werk van de kunstenaar zijn. Het moet uitsluitend door de
artiest zijn geproduceerd en de auteursrechten moeten het exclusieve eigendom van de
artiest zijn.
- Het werk mag gesigneerd zijn en mag deelgenomen hebben aan eerdere wedstrijden.
- Het werk mag worden verkocht, maar de auteursrechten van de afbeelding blijven het
exclusieve eigendom van de kunstenaar.
- Enkel kunstwerken die geproduceerd zijn tussen 2020 en 2022 worden toegelaten.
- Werken hoeven niet beschikbaar te zijn voor een live tentoonstelling om te kunnen
deelnemen en winnen.
- Werken hoeven niet beschikbaar te zijn voor verkoop.
- Toegelaten media: olie, wateroplosbare olieverf, acrylverf, aquarel, inkt, gouache, tempera
en alle traditionele media op elke drager - papier, canvas, hout, koper, karton, paneel enz.
- Het werk moet handgemaakt zijn, digitale of mechanische kunstwerken komen niet in
aanmerking.

ONDERWERP & GROOTTE
Er zijn geen vereisten voor het onderwerp of de omvang van het werk - we zijn op zoek naar
wat je beschouwt als je beste werk van de afgelopen twee jaar.

KOSTEN
Om je werk aan te bieden, moet je je registreren en inschrijvingsgeld betalen.
- Deelname aan de FiKVA Award met slechts één werk: €25
- Je kunt maximaal 6 werken inzenden, per extra werk wordt er €10 aan de deelnameprijs
toegevoegd.

PRIJZEN
Eerste prijs:
Een geldprijs van 3000€ + deelname aan de online groepstentoonstelling van de finalisten +
interview gepubliceerd op de FiKVA-website + permanente plaats op de FiKVA website +
promotie via onze sociale mediakanalen

Tweede prijs:
Een geldprijs van 1500€ + deelname aan de online groepstentoonstelling van de finalisten +
interview gepubliceerd op de FiKVA website + permanente plaats op de FiKVA website +
promotie via onze sociale mediakanalen
Derde prijs:
Geldprijs van 500€ + deelname aan de online groepstentoonstelling van de finalisten +
interview gepubliceerd op de FiKVA website. + permanente plaats op de FiKVA website +
promotie via onze social media kanalen
Eervolle vermelding (3 worden toegekend):
Deelname aan de online groepstentoonstelling van de finalisten + permanente plaats op de
FiKVA website + promotie via onze sociale mediakanalen

DE JURY
De jury voor 2022 bestaat uit vijf professionele kunstenaars.
Nadine Robbins – VS
Alessandro Tomassetti – Canada
Christoph Eberle – Zwitserland
Francine Krieg – Nederland
Tanya Atanasova – Bulgarije
De jury beoordeelt de werken op basis van originaliteit, het onderwerp en de technische
vaardigheid. Hun selectie van de winnende werken is definitief en tegen de beslissing kan
op geen enkele grond beroep worden aangetekend. Juryleden mogen niet deelnemen aan
de competitie in het jaar dat ze als jurylid fungeren, evenmin als hun familieleden of leden
van de FiKVA-organisatie.

HOE DEELNEMEN?
Inzendingen voor de FiKVA Award gebeuren enkel via de website: www.fikva.art
De deadline voor deelname is 11 juli 2022, 23:59 uur (Brusselse tijd).
1. Vul het inschrijvingsformulier in met gegevens van de kunstenaar en het schilderij (graag
geen accenten of leestekens gebruiken). In het geval dat de ingevoerde gegevens
onjuist/onwaar zijn, behoudt de stichting zich het recht voor om de inzending ongeldig te
verklaren en te diskwalificeren.
2.Upload een afbeelding van het kunstwerk.
Afbeeldingen van het kunstwerk kunnen rechtstreeks worden geüpload via de FiKVAwebsite in een JPG- of PNG-bestand.
De afbeeldingsbestanden moeten minimaal 1000 pixels breed zijn en mogen NIET groter
zijn dan 4 MB.
De naam van het bestand wordt opgebouwd als volgt: Naam Artiest_Titel
Kunstwerk_Grootte van kunstwerk_Jaar van productie (bijv.: Maria Simone_Summer
Days_Oil on Canvas_60 x 80cm_2020)

De afbeelding dient een realistische weergave te zijn van het kunstwerk zonder eventuele
inlijsting.
Door deel te nemen aan de FiKVA Award gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
en verleent u de FiKVA Foundation het recht om uw afbeeldingen te gebruiken voor digitale
promotie. FiKVA claimt geen intellectuele rechten op werken die aan de wedstrijd hebben
deelgenomen, noch enige financiële vergoeding mocht een werk worden verkocht na
promotie via FiKVA.
3. Betaal de inschrijvingskosten om uw deelname te vervolledigen.
Neem contact met ons op via award@fikva.art als u nog vragen of opmerkingen heeft.

