
 

 

 

 

 

 

 

 

 FIKVA 2023 الدولية الجائزة

 للرسامين مفتوحة

للترشيح دعوة  

 

FIKVA تعلن مؤسسة 

تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع   للرسامين التمثيليين والمجازيين. الثانيةعن مسابقتها الدولية 

 الفنانين ودعمهم ماديا وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفضل أعمالهم عبر اإلنترنت.

 

شارك بأفضل لوحاتك التي رسمتها في السنتين الماضيتين، ويمكنك الفوز بقيمة نقدية بما 

 يورو وباإلضافة إلى جوائز أخرى!  5000يصل إلى 

 

الدولية للرسامين، هي مسابقة عالمية عبر االنترنت مفتوحة لجميع  FIKVAجائزة 

بالترشيحات من  FIKVAسنة أو أكثر. ترحب جائزة  18الرسامين الذين تبلغ اعمارهم 

الواقعية الحديثة، الكالسيكية والخيالية، الواقعية فائقة الدقة، الواقعية،  جميع األنواع،

 يفهم على أنه تمثيلي وليس منمنما او مجردا.طالما ان العمل الفني  -السريالية 

 



 : المهمة المواعيد

 2023فبراير  20 فتح ابواب التقديم:

 )توقيت بروكسيل( 12:00، الساعة 2023ماي  18 إغالق ابواب التقديم:

 التواصل االجتماعي(  ووسائل)عبر اإليميل  2023يونيو  25 مشارك: 35 أفضلاإلعالن عن 

سوف يتم اعالمهم عن طريق  والفائزينالمتأهلين  )جميع 2023يوليوز  2 الفائزين:اإلعالن عن كل 
 وقناتنا في وسائل التواصل االجتماعي(  FIKVAيتم االعالن عليهم في موقع  وسوفاإليميل 

 .2023شتنبر  25 افتتاح المعرض اإللكتروني للمتسابقين المتأهلين:

 

 : أهلية الرسامين 

 سنة أو أكثر. 18مفتوحة لجميع الفنانين العالميين ثنائي األبعاد، الذين تبلغ أعمارهم    FiKVAجائزة

 

 :اهلية األعمال الفنية

يجب أن يكون العمل الفني هو العمل األصلي للفنان.  يجب أن يكون قد تم إنتاجه من قبل الفنان فقط  -
 ويجب أن تكون حقوق النشر ملكية حصرية للفنان.

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

 يمكن بيع العمل الفني، لكن حقوق نشر صورته يجب أن تظل ملكية حصرية للفنان. -

 .0232و 2021يجب أن تكون األعمال قد تم إنتاجها بين سنة -

 يشترط أن تكون األعمال الفنية متاحة للمعرض المباشر للمنافسة والفوز.  -

 أن تكون األعمال معروضة للبيع. ال يشترط -

الدعامات المقبولة: زيت، صباغة زيتية قابلة للذوبان في الماء، صباغة أكريليك، ألوان مائية، حبر، 
ورق، قماش، خشب، نحاس، كرتون، لوح،  –غواش، تمبرا وجميع الوسائط التقليدية على أي دعم 

 الرقمية والميكانيكية التي ال تؤخذ في االعتبار.إلخ... يجب أن يتم العمل يدوًيا، باستثناء األعمال 

 

 :الموضوع والحجم

نحن نبحث عما تعتبره أفضل أعمالك في  – ال توجد متطلبات فيما يتعلق بموضوع عملك أو حجمه

 السنتين الماضيتين.

 

 

 



 التكاليف:

 رسوم التسجيل لتقديم عملك  ودفعيجب عليك التسجيل 

 €32بعمل واحد فقط:  FIKVAالمشاركة في جائزة  -

 إلى رسوم االشتراك.€ 16أعمال، مقابل كل عمال إضافي ستضيف  4يمكنك تسجيل ما يصل إلى  -

 

 الجوائز:

 الجائزة األوىل: 

ن +  3000جائزة نقدية بقيمة  ن النهائيي  نت للمرشحي  ي المعرض الجماعي عبر اإلنبر
ن
يورو + المشاركة ف

..." + JOHN DALTON-gently does itالبودكاست الخاص به "مقابلة حرصية مع جون دالتون عن 

ي  FiKVA+ مكان دائم مخصص عىل موقع  FiKVAمقابلة منشورة مع مؤسسة 
ن
+ التسويق الرقمي ف

 .وسائل التواصل االجتماعي 

 الجائزة الثانية: 

ن  1500جائزة نقدية بقيمة  ن المؤهلي  نت للمرشحي  ي المعرض عبر اإلنبر
 للنهائيات+يورو + المشاركة فن

+ التسويق الرقمي ووسائل التواصل  FiKVAمكان دائم عىل موقع  FiKVA+مقابلة منشورة مع مؤسسة 

 .االجتماعي 

 الجائزة الثالثة: 

ي  500جائزة نقدية بقيمة 
ن للنهائيات+  المعرض عبر يورو + المشاركة فن ن المتأهلي  نت للمرشحي  اإلنبر

ي وسائل  FiKVA+ مكان دائم عىل موقع  FiKVAمقابلة منشورة مع مؤسسة 
+ التسويق الرقمي فن

 .التواصل االجتماعي 

ف )سيتم منح   (: 3تنويه مشر

 الي النهائية+ مكان دائم عىل موقع 
ن ن المتأهلي  نت للمرشحي  ي المعرض عبر اإلنبر

+  FiKVAالمشاركة فن

 . ي وسائل التواصل االجتماعي
 التسويق الرقمي فن

 

 الجوائز لجنة التحكيم:

:  2023تتكون لجنة التحكيم لعام  ن في  ن محبر  من ثمانية 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  

 .إيرلندا –فنان /كاتب/بودكاسبر  -جون دالتون 

تس   .هولندا –رسام / مسب  معرض  -ويلما جب 

 .الواليات المتحدة األمريكية -فنان  -ريتشارد هاربر 

 

 كيفية التقديم:

 www.fikva.artيكون حصريًا من خالل الموقع اإللكتروني:  FiKVAالتقديم لجائزة 

 صباًحا )بتوقيت بروكسل(. 12:00 ،2023يو ما 18الموعد النهائي للدخول هو 

)المرجو عدم استخدام عالمات الترقيم أو الفنية أكمل استمارة التقديم ببيانات الرسام واللوحة  .1
الرموز(. في حالة أن البيانات المدخلة غير صحيحة، تحتفظ المؤسسة بالحق في إبطال التقديم 

 واستبعاده.

 إرفاق صورة للعمل الفني. .2
أو  JPG/ نموذج الطلب بتنسيق  FiKVAيجب تحميل صور أعمالك مباشرة عبر موقع ويب  

PNG. 
ميغا بايت.  4بكسل على األقل ويجب أال يتجاوز  1000يجب أن يكون عرض ملفات الصور  

سنة اإلنتاج  -الحجم  -المادة  -عنوان العمل  -يجب تحديد كل ملف على النحو التالي: اسم الفنان 
(exp: Maria Simone - Summer Days - Oil on Canvas - 60  ×80  سم-

2021) 
 إذا كان العمل الفني مؤطر، فيرجى ازالة اإلطار في الصورة. 
 

فإنك توافق على الشروط واألحكام الخاصة بنا وتمنح  FiKVAمن خالل تقديمك إلى جائزة 
بأي حقوق  FiKVAلب الحق في استخدام صورك لإلعالن الرقمي.  ال تطا FiKVAمؤسسة 

فكرية على األعمال المقدمة للمسابقة، وال أي تعويض مالي، إذا تم بيع العمل بعد الترويج له 
 .FiKVAعبر 

 

 ادفع رسوم التقديم إلكمال التقديم .3

 

ي تحتوي عىل رقم الطلب الخاص بك. 
ونن يد اإللكبر  رسالة تأكيد بالبر

 يكتمل تقديمك بعد أن تتلقر

 

 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات إضافية. award@fikva.artيرجى االتصال بنا على الموقع 

 


