أهم األسئلة واإلجابات

نتلقى العديد من األسئلة من قبل المصورين والمصورات المهتمين بجائزة فيليكس شولر للصور وجائزة السالم األلمانية للصور.
وهنا ستجدون اإلجابات على األسئلة األكثر شيوعاً .جميع المعلومات التفصيلية موجودة في شروط المشاركة .يمكنكم الوصول إلى
أداة التحميل من هنا.

 .1متى يمكن للمرء إرسال أعماله إلى جائزة فيليكس شولر للصور؟
تُقام جائزة فيليكس شولر للصور كل عامين .وتبدأ فترة التقديم التالية في  2022/09/15وتنتهي في .2023/01/15

 .2ما هي العالقة التي تربط بين جائزة فيليكس شولر للصور وجائزة السالم األلمانية للصور؟
جائزة السالم األلمانية للصور هي مبادرة مشتركة بين مدينة السالم أوسنابروك ومجموعة فيليكس شولر الكائن مقرها في
أوسنابروك .وسيتم اإلعالن عن جائزة السالم األلمانية للصور ضمن جوائز فيليكس شولر للصور.

 .3ما هي الفئات التي تشملها جائزة فيليكس شولر للصور 2023؟
•
•
•
•
•

البورتريه
التصوير الصحفي
االستدامة
أفضل عمل لناشئ
جائزة السالم األلمانية للتصوير

 .4من يمكنه المشاركة في المسابقة؟
في الفئات (البورتريه) ،و (التصوير الصحفي) ،و (االستدامة) و (جائزة السالم األلمانية للصور) يُسمح بالمشاركة فقط للمصورين
صناع األفالم .الفئة (أفضل عمل لناشئ) موجهة لدارسي التصوير الفوتوغرافي أو األفالم (وكذلك
والمصورات المحترفين و ُ
دراسات الفن أو التصميم؛ على أن يكون التصوير الفوتوغرافي هو المحور الرئيسي) .كما يُسمح أيضًا بالمشاركة للمتدربين على
التصوير الفوتوغرافي أو مساعدي المصورين والمصورات المحترفين( .يمكن االطالع على التفاصيل في شروط المشاركة).

 .5من يُقيّ ٍم األعمال وكيف تعمل لجنة التحكيم؟
يتم تقييم األعمال المقدمة من قبل لجنتي تحكيم مستقلتين .تجمع هيئات التحكيم بين الخبرة في مجاالت التصوير الفوتوغرافي،
والتصوير الصحفي ،والمتاحف/صاالت العرض ،والفن المعاصر ،والتعليم .تقوم لجنة التحكيم  01بتقييم الفئات( .البورتريه،
التصوير الصحفي ،االستدامة ،أفضل عمل لناشئ) .أما جائزة السالم األلمانية للتصوير فلها لجنة تحكيم خاصة بها .وتتكون من
أعضاء لجنة التحكيم  .01باإلضافة إلى ذلك ت ُعين مدينة السالم أوسنابروك عضو تحكيم آخر ُمتخصص في مجال أبحاث السالم.
عرض على اللجنتين فقط المفاهيم المكتوبة والصور ال ُمقدمة .وال يتم إطالع لجنتي التحكيم على أسماء وأصل مقدمي األعمال.
وت ُ َ
ً
ً
تعمل اللجنتان بشكل مستقل تماما .كما ال تضم أي من اللجنتين ُممثال عن مجموعة فيليكس شولر.

 .6ما الذي أقدمه وكيف تتم عملية التقديم؟
يجب أن يتكون كل عمل ُمقدم من مفهوم مكتوب باللغة اإلنجليزية ( 1,000حرف كحد أقصى) وسلسلة من الصور ال تقل عن
 3وال تزيد عن  5صور( .يمكن اإلطالع على التفاصيل الفنية في شروط المشاركة).
يتم تحميل جميع السالسل على اإلنترنت من خالل أداة التحميل الخاصة بنا والتي يتم تفعيلها للتسجيل والتحميل بد ًءا من
 2022/09/15حتى  .2023/01/15وال يمكن إرسال مطبوعات .يمكنكم الوصول إلى أداة التحميل من هنا.

 .7كم عدد األعمال التي يمكن تقديمها؟
ال يُسمح بتقدم أكثر من سلسلة واحدة في كل فئة .ال يمكن إرسال عدة سالسل عن فئة واحدة.

 .8ما هو الجدول الزمني؟
 .8.1موعد التقديم 2023/01/15 – 2022/09/15
 .8.2التحكيم عبر اإلنترنت وإنشاء القائمة القصيرة 2023/02/26 – 2023/01/20
 .8.3نشر القائمة القصيرة على الموقع اإللكتروني للجائزة 2023/03/06
 .8.4اجتماعات لجنة التحكيم واختيار المرشحين والمرشحات والفائزين والفائزات 2023/03/17
 .8.5نشر أسماء المرشحين على الموقع اإللكتروني للجائزة 2023/03/24
 .8.6حفل توزيع الجوائز 2023/05/04
 .8.7افتتاح المعرض في أوسنابروك 2023/05/04
 .8.8معرض "الفائزون والمرشحون" في منطقة متحف مدينة أوسنابروك حتى 2023/08/06

 .9أين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات؟
المعلومات الشاملة متاحة في شروط المشاركة الخاصة بنا.
إذا كنتم ترغبون في تلقي آخر األخبار منا ،فيمكنكم التسجيل هنا للحصول على النشرة اإلخبارية للجوائز (باللغة اإلنجليزية) .تابعونا
ضا على مواقع التواصل االجتماعى :انستجرام وفيسبوك
أي ً

