
 

أھم األسئلة واإلجابات 

نتلقى العدید من األسئلة من قبل مصورین مھتمین بجائزة فیلیكس شویلر للصور وجائزة السالم األلمانیة للتصویر الفوتوغرافي. ھنا ستجد إجابات 
األسئلة األكثر شیوعاً. جمیع المعلومات التفصیلیة تجدھا في شروط المشاركة. في نوفمبر2020 سیتم تحدیث شروط فترة التقدیم التالیة (01/ 01 - 

 .(31/05/2021

متى یمكن للمرء إرسال أعمالھ إلى جائزة فیلیكس شویلر للصور؟ 1.
 

تُقام جائزة فیلیكس شویلر للصور كل عامین. تبدأ فترة التقدیم التالیة في 01/01/2021 وتنتھي في 31/05/2021. 
 

ما ھي العالقة التي تربط بین جائزة فیلیكس شویلر للصور وجائزة السالم األلمانیة للتصویر الفوتوغرافي؟ 2.
 

جائزة السالم األلمانیة للتصویر الفوتوغرافي ھي مبادرة مشتركة بین مدینة السالم أوسنابروك ومجموعة فیلیكس شویلر الكائن 
مقرھا في أوسنابروك. یتم اإلعالن عن جائزة السالم األلمانیة للتصویر الفوتوغرافي كفئة خاصة ضمن جوائز فیلیكس شویلر 

للصور. 
 

ما ھي الفئات اإلجمالیة لجائزة فیلیكس شویلر للصور؟ 3.

تصویر البورتریھ 3.1.

تصویر المناظر الطبیعیة / الطبیعة 3.2.

تصویر األزیاء 3.3.

التصویر الصحفي / التحریري 3.4.

التصویر الحر / المفاھیمي 3.5.

جائزة السالم األلمانیة للتصویر 3.6.

أفضل عمل شبابي 3.7.
 

من یمكنھ المشاركة في المسابقة؟ 4.
 

في الفئات من 3.1 حتى 3.6 یمكن فقط للمصورین المحترفین وصانعي األفالم المشاركة. الفئة 3.7 (أفضل عمل شبابي) موجھ 
لطالب دراسة التصویر الفوتوغرافي أو األفالم (وكذلك دراسات الفن أو التصمیم، على أن یكون التصویر الفوتوغرافي محوراً 
رئیسیاً). كما بإستطاعة العاملین كمدربین للتصویر الفوتوغرافي أو كمساعدین للمصورین المحترفین المشاركة. (یمكن اإلطالع 

على التفاصیل في شروط المشاركة.)  
 

من یُقیّم العمل وكیف تعمل لجنة التحكیم؟ 5.
 

یتم تقییم العمل المقدم من قبل لجنتي تحكیم مستقلتین. یجمع أعضاء لجنتي التحكیم بین الخبرة في مجاالت التصویر الفوتوغرافي، 
التصویر التحریري، الصحافة المصورة، المتاحف/ صاالت عرض الصور والتعلیم. تقوم لجنة التحكیم 01 بتقییم الفئات من 3.1. 

إلى 3.5، باإلضافة إلى الفئة 3.7 (أفضل عمل شبابي). أما جائزة السالم األلمانیة للتصویر فلھا لجنة تحكیم خاصة بھا. وتتكون 
من 3 أعضاء من لجنة التحكیم 01. باإلضافة إلى ذلك، تُعین مدینة السالم أوسنابروك ثالثة ُمحكمین آخرین من مجاالت أبحاث 

السالم والفن المعاصر.  
 

فقط المفاھیم المكتوبة والصور المقدمة ھي التي یتم عرضھا على كال اللجنتین. وال یتم إطالع لجنتي التحكیم على أسماء وجنسیات 
مقدمي األعمال. فلجنتي التحكیم تعمالن بشكل مستقل تماماً. كما ال تضم أي من اللجنتین ُممثالً عن مجموعة فیلیكس شویلر. 

 

ما ھي الجوائز التي سیتم منحھا؟ 6.
 

سیتم نشر جمیع األعمال الُمدرجة في القائمة المختصرة على الموقع اإللكتروني للجائزة.  
 

ستُنشر جمیع األعمال المرشحة (الـ5 المتأھلین للتصفیات النھائیة عن كل فئة) على الموقع اإللكتروني للجائزة، بما في ذلك النص 
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المفاھیمي والسیرة الذاتیة للمصور. باإلضافة إلى ذلك، سیتم على مدار عدة أشھر عرض أعمال المرشحین في المعرض المرموق 
للفائزین والمرشحین في منطقة متحف مدینة أوسنابروك. كما سیتم دعوة المرشحین من المصورات والمصورین إلى مدینة 

أوسنابروك لحضور حفل توزیع الجوائز وإفتتاح المعرض. 
 

وسیُمنح الفائزات والفائزین من الفئات 3.1 – 3.5 جوائز مالیة إضافیة بقیمة 2000 یورو لكل منھم. یُكافئ الفوز في الفئة 3.7 
(أفضل عمل شبابي) بجائزة مالیة قدرھا 5000 یورو. سیتم منح الحائز أو الحائزة على جائزة السالم األلمانیة للتصویر 

الفوتوغرافي جائزة مالیة قدرھا 10000 یورو. 
 

تقوم لجنة التحكیم بإختیار أفضل عمل تراه من بین األعمال المقدمة من الفائزین عن الفئات 3.1 – 3.5. وتُمنح لھ جائزة فیلیكس 
شویلر الذھبیة للصور. وھي عبارة عن جائزة مالیة إضافیة بقیمة 10000 یورو. 

 
سیتم نشر أعمال الفائزین ومجموعة مختارة من األعمال المرشحة على قنوات التواصل اإلجتماعي وتوزع دولیاً لنشرھا عبر 

وسائل اإلعالم المتخصصة. سیتم نشر مجموعة مختارة من األعمال الُمدرجة في القائمة المختصرة على الحساب الخاص بالجائزة 
على إینستاجرام. 

 

ما الذي أقدمھ وكیف تتم عملیة التقدیم؟ 7.
 

یجب أن یتكون كل عمل ُمقدم من مفھوم كتابي باللغة اإلنجلیزیة (700 حرف كحد أقصى) وسلسلة من الصور ال تقل عن 3 وال 
تزید عن 5 صور. (یمكن اإلطالع على التفاصیل الفنیة في شروط المشاركة.) 

 
یتم تحمیل جمیع السالسل على اإلنترنت من خالل أداة التحمیل الخاصة بنا، والتي یتم تفعیلھا للتسجیل والتحمیل من 01/01 – 

31/05/2021. ال یمكن إرسال المطبوعات. 
 

كم عدد األعمال التي یمكن تقدیمھا؟ 8.
 

في فئات المصورین المحترفین (03.1 – 03.06) یمكن لكل مشارك إرسال سلسلة لكل فئة. ال یمكن إرسال عدة سالسل عن فئة 
واحدة. كما ال یمكن أیضاً إرسال نفس السلسلة عن عدة فئات. 

 
في الفئة 3.7 (أفضل عمل شبابي) یمكن لكل ُمتقدم إرسال سلسلة واحدة في كل مرة. 

 

كیف یكون الجدول الزمني؟ 9.

موعد التقدیم 01/01 - 31/05/2021 9.1.

التحكیم عبر اإلنترنت وإنشاء القائمة المختصرة 06–07/ 2021 9.2.

إجتماعات لجنة التحكیم واختیار المرشحین والفائزین 08–09/ 2021 9.3.

نشر القائمة المختصرة والمرشحین على الموقع اإللكتروني للجائزة 2021/09 9.4.

حفل توزیع الجوائز وإفتتاح المعرض في أوسنابروك 2021/10 9.5.

معرض الفائزین والمرشحین في منطقة متحف مدینة أوسنابروك حتى عام 2022 9.6.
 

أین یمكن الحصول على المزید من المعلومات؟ 10.
 

یمكنكم الحصول على معلومات شاملة في شروط المشاركة. 
 

إذا كنتم ترغبون بأن نزودكم بآخر األخبار، یمكنكم التسجیل ھنا للحصول على نشرتنا اإلخباریة عن الجائزة (باللغة اإلنجلیزیة). 
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