
 
 

 

ن الملیل   فراخوان جایزه بی 
FiKVA برای نقاشان 

 
خود   نخستی     FiKVAبنیاد   الملیل  بی    برای  را    مسابقه 
هدف از این    برگزار میکند.   فیگوراتیو   و ر   تیکسیرئال  نقاشان

مندان و فراهم آوردن   مسابقه تشویق و حمایت مایل از هن 
ین آثار آنان به صورت آنالین است   . فرصتی برای نمایش بهنی

 

کت در این رقابت   ۳۰۰۰شانس خود را برای جایزه  ، با شر
نقدی دیگر   یورویی به همراه دیگر جوایز نقدی و غن 

 بیازمایید. 
 

کت در رقابت   برای بوده که    یک مسابقه جهای  آنالین    ،برای نقاشان  FiKVAالملیل  بی      شر
باالی   مندان  آزاد است. جایزه    ۱۸کلیه ی هن  از   FiKVAسال  ژانرها،  آثاری در همه  از 

رئالیسم، از سوررئالیسم تا زمای  که اثر    ،رئالیسم تخییل  لوبرو تا  ،رئالیسم کالسیک تا هاینر
ی ایع تلقی شود  تیکرئالیسبه عنوان اثر    هن   . استقبال یم کند ،و نه اننی 

 



 تاری    خ های مهم

 
وع ارسال آثار:   ۲۰۲۲ریل آپ ۱۱ شر

 بروکسل( وقت )به ۲۳:۵۹ ساعت:  ,۲۰۲۲ جوالی ۱۱ آثار:  ارسال پایان 
 اجتمایع(  های شبکه و ایمیل طریق )از ۲۰۲۲ آگوست ۱۴ :  برتر انتخاب ۲۰ یهاطالع

 و FIKVA سایت وب طریق از همچنی    و ایمیل طریق از  برندگان و ها فینالیست )کلیه ۲۰۲۲ آگوست ۲۱ :  برندگان   کلیه اطالعیه
 میگردند(  مطلع اجتمایع های شبکه  های کانال
وع  ۲۰۲۲ آگوست ۲۵ :  ها فینالیست آنالین  نمایشگاه شر

 

مندان ایط  واجد هنن  شر
 

کت مندان ی کلیه برای KVAIF مسابقه در شر  از شاش دنیا آزاد است.  سال  ۱۸ باالی بعدی دو آثار هن 

 

ی اثر ایط  واجد هنن  شر
 

  باید باشد.  اورجینال  باید اثر -
 
مند توسط رصفا مند  در انحصاری باید چاپ  حق و باشد شده تولید هن   باشد.  اختیارهن 

کت  دیگری های رقابت در و باشد شده امضا میتواند اثر -  باشد.  کرده شر
مند  به متعلق تنها باید آن تصویر چاپ حق اما شود، فروخته است ممکن اثر -  بماند.  باقی  هن 
 باشد.  شده تولید ۲۰۲۲ و  ۲۰۲۰ های سال بی    باید اثر -
 .باشد  آنالین شنمای در نباید الزاما  ،برد  و رقابت برای اثر -
 . باشد  فروش برای نباید ماالز ا اثر -

 هر روی بر  سنتی  مواد  تمام و تمنر  گواش، جوهر، آبرنگ،  اکریلیک، های رنگ آب، در محلول روغن رنگ روغن،  پذیرش:   قابل یامد
ه.  و پانل تخته، مس، چوب، بوم، کاغذ، - ای پایه  شد.  نخواهند برریس مکانییک و دیجیتال آثار باشد، ساز دست باید کار  غن 

 

 اثر  ابعاد  و موضوع
 

ین شما دید از که هستیم  اثری  دنبال به ما -  ندارد وجود شما کار اندازه یا موضوع برای الزایم  هیچ  گذشته سال دو در اثرتان بهنی

 است. 
 

 هزینه ها 
 

دازید  .برای ارسال آثار خود باید ثبت نام کنید و هزینه ثبت نام را بنر

کت در جایزه -  یورو  ۲۵تنها با یک اثر:  FiKVA شر

 . میشود اضافه یورو به هزینه ثبت نام شما  ۱۰اثر را ثبت نام کنید و به ازای هر اثر  ۶یم توانید تا  -

 

 جوایز

 جایزه نخست: 

کت در نمایشگاه آنالین گرویه فینالیست ها  ۳۰۰۰ + جایگاه دائیم   FiKVAبا بنیاد  منتشر شده + مصاحبهیورو جایزه نقدی + شر

 های اجتمایع شبکه و + بازاریایی دیجیتال  FiKVAدر وب سایت 

 :جایزه دوم

کت در نمایشگاه  ۱۵۰۰ جایگاه دائیم   + FiKVA + مصاحبه منتشر شده با بنیاد  ین گرویه فینالیست ها ال آنیورو جایزه نقدی + شر

 های اجتماع وشبکه+ بازاریایی دیجیتال  در وب سایت



 جایزه سوم : 

کت در نمایشگاه آن ۵۰۰ + بازاریایی  FiKVAین گرویه فینالیست ها + مصاحبه منتشر شده با بنیاد ال یورو جایزه نقدی + شر

  دیجیتال و شبکه های اجتمایع

 

:  مورد اعطا خواهد شد( ۳جوایز افتخاری )  

کت در نمایشگاه آنالین گرویه فینالیست ها + جایگاه دائیم در وب سای  ت + بازاریایی دیجیتال و شبکه های اجتمایع شر

 

 هیأت داوران 

مند حرفه ای هستند  ۵شامل  ۲۰۲۲داوران سال   : هن 

Nadine Robbins - آمریکا - نقاش 

Alessandro Tomassetti –  کانادا   –نقاش 

Christoph Eberle –  سوئیس  –نقاش 

Francine Krieg –  هلند  –نقاش 

Tanya Atanasova -  بلغارستان –نقاش 

داوران دلییل قابل  ،  هیات  به هیچ  برنده قطیع است و رأی  آثار  از  آنها  انتخاب  ارزیایی یم کنند.  اثر را   هر 
فت  مهارت  موضوع و 

کت در  FiKVAاعضای خانواده آنها و دیگر اعضای بنیاد  تجدیدنظر نیست. داوران،  ندارند. سال برگزاری  در  رارقابت اجازه شر

 

 نحوه ورود به مسابقه

 تنها از طریق وب سایت امکان پذیر است.   FiKVAثبت نام برای جایزه 

 پایان یم یابد.  )به وقت بروکسل( ۲۳:۵۹و در ساعت  ۲۰۲۲جوالی  ۱۱مهلت ثبت نام در تاری    خ 

مند و نقایسر تکمیل کنید )لطفا از عالئم نگاریسر استفاده  -１ نکنید(. در صوریی که داده های  فرم ثبت نام را با اطالعات هن 

 وارد شده نادرست/غن  واقیع باشد، بنیاد این حق را برای خود محفوظ یم دارد که  ثبت نام را باطل کند. 

 پیوست عکس اثر   -２

 از طریق وب سایت 
 
ی شما باید مستقیما فایل  .آپلود شوند PNG  یا JPG و فرم ثبت نام در قالب FiKVAتصاویر اثر هن 

 .مگابایت حجم داشته باشند ۴پیکسل عرض داشته باشند و نباید بیش از  ۱۰۰۰باید حداقل  های تصویری

 فرمت فایل:  

Artist Name_Artwork Title_Material_Size_Year of production (exp: Maria Simone_Summer   

Days_Oil on Canvas_60 x 80cm_2020) 

 قاب را در عکس قرار ندهید.  لطفا  ،استاگر اثر دارای قاب  

کت در  جایزه   ایط و ضوابط ما موافقت یم کنید و به بنیاد حق استفاده از تص  FiKVAبا شر را برای   ویر اثر شما با شر

 یا مایل  هیچ گونه حق معنوی  FiKVAبه فروش برسد،    FiKVAتبلیغات دیجیتال یم دهید. اگر اثری پس از تبلیغ از طریق  

کت شدهدر مورد آثار   ندارد. رقابت  در  شر

دازید.  -３ کت در مسابقه را بنر  جهت ارسال نهایی اثر خود هزینه شر

 

 

ی دارید لطفا از طریق ید    award@fikva.artچنانچه سوال بیشنر  . با ما تماس بگن 


