
 

Kansainvälinen FiKVA Award - 

kilpailu taidemaalareille, 2023 
 

AVOIN HAKU 
 

 
 

FiKVA-säätiö julkistaa toisen kansainvälisen kilpailunsa taidemaalareille 

esittävän taiteen kentällä. Kilpailun tavoitteena on rohkaista ja tukea 

taiteilijoita taloudellisesti ja tarjota heille mahdollisuus esitellä parhaita 

töitään verkossa. 

 
 

Ilmoita mukaan parhaat maalauksesi viimeisten kahden vuoden ajalta 

voittaaksesi raha- ja muita palkintoja! 

 

 
FiKVA Award -kilpailu on avoinna maailmanlaajuisesti, kaikille yli 18-vuotiaille 
taidemaalareille. FiKVA Award -kilpailu toivottaa tervetulleeksi ehdotuksia kaikista 

kategorioista klassisesta realismista hyperrealismiin, surrealismista hillittyyn ja 
mielikuvitukselliseen realismiin – Voit osallistua teoksellasi jos se on esittävä eikä abstrakti. 
 
 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 
Hakuaika alkaa 20. helmikuuta 2023. 
Hakuaika päättyy 18. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa). 
Ilmoitus Top 35 -valinnasta: 25. kesäkuuta 2023 (sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa). 
Voittajien julkistus 2. heinäkuuta 2023 (Kaikille finalisteille ja voittajille ilmoitetaan sähköpostitse 
ja heidän nimensä julkaistaan sekä FiKVA:n verkkosivuilla että sosiaalisen median kanavilla). 



Finalistien verkkonäyttely aukeaa: 11. heinäkuuta 2023. 

 
 

OSALLISTUMISKELPOISUUS 
 
FiKVA-kilpailu on avoin kaikille 2D-taiteilijoille maailmanlaajuisesti. Osallistujan pitää olla 
vähintään 18-vuotias. 

 
 

TAIDETEOKSEN KELPOISUUS 
 
- Teoksen tulee olla taiteilijan alkuperäisteos. Sen on tuottanut yksinomaan taiteilija itse ja 
tekijänoikeuksien on oltava taiteilijan omaisuutta. 
- Teos voi olla signeerattu ja sillä on voitu osallistua aikaisempiin kilpailuihin. 
- Teos voi olla myyty, mutta sen tekijänoikeudet pitää olla taiteilijalla itsellään. 
- Teosten pitää olla valmistunut vuosina 2021-2023.- Teosten ei tarvitse olla saatavilla live-

näyttelyyn kilpaillakseen tai voittaakseen kilpailun. 

- Teosten ei tarvitse olla myynnissä. 

Hyväksytyt materiaalit: öljyväri, vesiliukoinen öljyväri, akryyliväri, akvarelli, muste, guassi, 

tempera ja kaikki perinteiset materiaalit, millä tahansa alustalla - paperilla, kankaalla, puulla, 

kuparilla, kartongilla, paneelilla jne. Teoksen tulee olla käsintehty. Digitaalisia tai koneellisesti 

tehtyjä teoksia ei hyväksytä. 

 

AIHE JA KOKO 

Teoksen aiheella tai koolla ei ole väliä - etsimme parasta työtäsi viimeisen kahden vuoden ajalta. 

 

OSALLISTUMISMAKSU 
 

Osallistuaksesi sinun tulee rekisteröityä ja maksaa rekisteröintimaksu. 

- Osallistuminen FiKVA Award -kilpailuun yhdellä teoksella maksaa 32€.  

- Voit osallistua enintään neljällä teoksella. Jokainen lisätyö korottaa osallistumismaksua 16 

euroa. 

 

PALKINNOT 

Ensimmäinen palkinto 

3000€ rahapalkinto + osallistuminen finalistien online-ryhmänäyttelyyn + eksklusiivinen 

haastattelu John Daltonin podcastissa “John Dalton – gently does it….” + julkaistu haastattelu 

+ pysyvä paikka FiKVA:n nettisivuilla + nostot sosiaalisessa mediassa. 

 

Toinen palkinto 

1500€ rahapalkinto + osallistuminen finalistien online-ryhmänäyttelyyn + julkaistu haastattelu + 

pysyvä paikka FiKVA:n nettisivuilla + nostot sosiaalisessa mediassa. 

 

 



Kolmas palkinto 

500€ rahapalkinto + osallistuminen finalistien online-ryhmänäyttelyyn + julkaistu haastattelu + 

pysyvä paikka FiKVA:n nettisivuilla + nostot sosiaalisessa mediassa. 

 

Kunniamaininta (3 palkitaan) 

Osallistuminen finalistien online-ryhmänäyttelyyn + pysyvä paikka FiKVA:n nettisivuilla + nostot 

sosiaalisessa mediassa. 

 

TUOMARISTO 

Vuoden 2023 tuomaristo koostuu kahdeksasta ammattitaiteilijasta. 

Nadine Robbins – Taidemaalari – Yhdysvallat 

Alessandro Tomassetti – Taidemaalari – Kanada 

Christoph Eberle – Taidemaalari – Sveitsi  

Francine Krieg – Taidemaalari – Alankomaat  

Tanya Atanasova – Taidemaalari – Bulgaria 

John Dalton – Taiteilija / Podcastaaja / Kirjailija – Irlanti 

Wilma Geerts – Taidemaalari / Gallerian omistaja – Alankomaat 

Richard Harper – Taiteilija – Yhdysvallat 

Tuomaristo arvioi jokaisen teoksen omaperäisyyden, aiheen ja tekniikan. Heidän valintansa 

voittajista on lopullinen, eikä päätöksestä voi valittaa millään perusteella. Tuomarit, heidän 

perheenjäsenensä tai FiKVA-järjestön jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun teoksillaan.  

 

OSALLISTUMINEN 

Ilmoittautuminen FiKVA-kilpailuun tapahtuu yksinomaan verkkosivuston kautta: www.fikva.art.  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18. maaliskuuta 2023 klo 12.00 (Brysselin aikaa). 

1. Täytä osallistumiskaavakkeeseen omat ja maalauksen tiedot (älä käytä ääkkösiä tai 

välimerkkejä). Mikäli annetut tiedot ovat virheellisiä/epätosia, säätiö varaa oikeuden mitätöidä ja 

hylätä hakemuksen. 

2. Liitä kuva työstä. Kuvat teoksistasi on ladattava suoraan FiKVA-verkkosivuston 

hakemuslomakkeen kautta JPG- tai PNG-muodossa. Kuvatiedostojen tulee olla vähintään 1000 

pikseliä leveitä, eivätkä ne saa ylittää 4 Mt tiedostokokoa. Tiedostonimen muoto: Oma 

nimi_Teoksen nimi_Materiaali_Koko_Valmistusvuosi (esimerkki: Maria Simone_Summer 

Days_Oil on Canvas_60 x 80cm_2021). Jos teos on kehystetty, älä sisällytä kehystä kuvaan. 

Ilmoittautumalla FiKVA Award -kilpailuun hyväksyt ehdot ja myönnät FiKVA-säätiölle oikeuden 

käyttää kuviasi digitaaliseen mainontaan. FiKVA ei vaadi immateriaalioikeuksia kilpailuun 

osallistuneisiin teoksiin eikä taloudellista korvausta, mikäli teos myydään FiKVA:n kautta 

tapahtuvan promotoinnin jälkeen. 

3. Maksa osallistumismaksu/maksut. 

 

Ilmoittautumisesi on valmis, kun olet saanut tilausnumeron vahvistussähköpostilla. 

 

Ota meihin yhteyttä sähköpostitse award@fikva.art mikäli sinulla heräsi kysymyksiä. 


