
 

 

 

Международна Награда  

за художници FiKVA - 2023 
  

 

 

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА 
 
 
 

Фондация FiKVA обявява своя 2-ри международен конкурс за 

художници, работещи в реалистичен и фигуративен стил. Конкурсът 

има за цел да насърчи и подкрепи финансово авторите и да им 

предостави възможност да изложат творбите си онлайн.  

 

 

Участвайте в второто издание на Международната Награда FiKVA - 

2023 и получете своя шанс да спечелите над €5000 в брой и други 

награди! 

 

Международната Награда FiKVA - 2023 е глобален онлайн конкурс, отворен за 
всички художници на възраст над 18 години. Наградата FiKVA е насочена към 
произведения от всички жанрове: класически, модерен и imaginative реализъм, хипер-, 

фото- и сюрреализъм, стига произведенията да могат да бъдат определени като 
реалистични, а не абстрактни. 
 



ВАЖНИ ДАТИ 

 
Приемът на творби започва на: 20-ти февруари 2023 г.  
Краен срок за прием на творби: 18-ти май 2023 г., 11:59 ч. (часова зона Брюксел).  
Известия за селектираните в топ 35: 25 юни 2023 г. (по имейл и социални медии) 
Уведомяване на всички финалисти и победители: 2-ри юли 2023 г. (по имейл, чрез 
уебсайта на FiKVA и в социалните канали)  
Откриване на онлайн изложбата на финалистите: 11-ти юли 2023 г. 

 

КАНДИДАТИ 

Международната Награда FiKVA - 2023 е отворена за всички 2D художници, на 18 

или повече години, от целия свят. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Работите трябва да са оригинални, а не копия на други произведения и да са лично 

дело на художника. Авторските права трябва да са изключителна собственост на 

художника. Допускат се творби, които са подписани отпред, както и участвали или 

печелили предишни конкурси. Допускат се и творби, които са продадени, но правата 

върху изображението им трябва да са интелектуална собственост на художника.   

 

Разрешените материали са: масло, водоразтворими маслени бои, акрил, акварел, 

мастила, гваш, темпера и всички традиционни материали върху всякакви носители - 

хартия, платно, дърво, метал, панел и др.  

 

Картините трябва да са рисувани на ръка - не се приемат дигитални или механични 

работи. Художниците могат да внесат до 4 произведения. 

Картините трябва да са създадени между 2021 и 2023 г. 

Не е необходимо творбите да са налични за изложба, за да се състезават и спечелят. 

Не е необходимо произведенията да са налични за продажба. 

За да внесете произведенията си е нужно да се регистрирате и да платите 

регистрационна такса. 

 

ТЕМА, ТЕХНИКИ И РАЗМЕР 

Международната Награда FiKVA - 2023 няма специални изисквания към темата, 

техниките и размера на картините – внесете това, което сами смятате за най-добрата 

работа във Вашето портфолио от януари 2021г. до днес. 

 

ТАКСА 

Участието в конкурса Наградата FiKVA с една работа: €32 

Всяка допълнителна работа ще надчисли €16 към вашата такса за участие. 

Можете да внесете до 4 произведения. 

 

 

 



 

НАГРАДИ 

Първа награда: 

€3000 парична награда + Участие в групова онлайн изложба на финалистите + 

Ексклузивно интервю с Джон Далтън за неговия подкаст “John Dalton – gently does 

it….” + Интервю на сайта на FiKVA + Перманентно място на сайта на FiKVA + 

Дигитален маркетинг и маркетинг в социалните медии.  

Втора награда: 

€1500 парична награда + Участие в групова онлайн изложба на финалистите + 

Интервю на сайта на FiKVA + Перманентно място на сайта на FiKVA + Дигитален 

маркетинг и маркетинг в социалните медии.  

Трета награда: 

€500 парична награда + Участие в групова онлайн изложба на финалистите + Интервю 

на сайта на FiKVA + Перманентно място на сайта на FiKVA + Дигитален маркетинг и 

маркетинг в социалните медии.  

Специално отличие (предвидени са 3):  Участие в групова онлайн изложба на 

финалистите + Постоянно място на сайта на FiKVA + Дигитален маркетинг и 

маркетинг в социалните медии. 

 

ЖУРИТО 

Журито за 2023 г. се състои от осем професионални художници. 

Нейдин Робинс – художник – САЩ 

Алесандро Томасети – художник – Канада 

Кристоф Еберле – художник – Швейцария 

Франсин Крих – художник – Холандия 

Таня Атанасова – художник – България  

Джон Далтън – Художник / Подкастър / Писател – Ирландия 

Уилма Хеертс – Художник/Галерист – Холандия 

Ричард Харпър – Художник – САЩ 

 

Журито ще оценява творбите на авторите на базата на тяхната оригиналност, 

тематика и технически умения. Изборът на печеливши творби за 2023. е окончателен 

и решението не подлежи на обжалване на никакви основания. Членовете на журито 

нямат право да участват в състезанието в годината, в която са жури, както членове на 

техните семейства и тези на организацията FiKVA. 

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 

 

Внасянето на творби за Наградата FiKVA може да стане само през уебсайта: 

www.fikva.art 

Крайният срок за участие е 18-ти май 2023г., 11:59ч. (часова зона Брюксел).  

 

1. Попълнете електронната форма за подаване с точните данни за художника и 

картината на английски (моля не използвайте ударения или препинателни знаци).  

В случай, че данните са неверни, фондацията запазва правото си да анулира 

внасянето и да дисквалифицира кандидата. 



 

2.Прикачете снимка на творбата си. 

Снимките трябва да бъдат качени директно през уебсайта/формуляра за 

кандидатстване на FiKVA във формат JPG или PNG. 

Файловете с изображения трябва да са с ширина минимум 1000 пиксела и НЕ трябва 

да надвишават 4 MB. 

Запишете името на файла по следния начин: Име на художника_Заглавие на 

произведението_Материал_Размер_Година на производство (пример: Maria 

Simone_Summer Days_Oil on Canvas_60_x_80cm_2021) 

Ако творбата е в рамка, моля не включвайте рамката в снимката. 

 

С кандидатстването за Наградата FiKVA, Вие се съгласявате с нашите условия и 

предоставяте на Фондация FiKVA правото да използва вашите изображения за 

реклама. Фондация FiKVA не претендира за никакви интелектуални права върху 

произведения, включени в конкурса, нито за финансова компенсация, ако 

произведение бъде продадено след популяризирането му чрез FiKVA. 

 

3. Заплатете таксата за подаване, за да завършите процедурата. 

Моля свържете се с нас на адрес award@fikva.art, ако имате допълнителни въпроси 

или притеснения. 

 


