
I  t r ied  to  make a  box ing  
gesture before drawing, so I 
got an image in my mind.  It 
was d i f f i cu l t  to  draw the 
boxers clearly.  I wanted to 
paint the boxers each other in 
rivalry who were bracing up.

(Grand Prize: 
Daiki Yanai / Kamakura City) 

*upper cover fig.1

At the art circle in school we talked about the future. I 

thought about people who were fleeing the war in Syria. 

Whole columns of refugees were passing through the 

countries, including my country. By day and night. 

Elderly, children, entire family. In some countries borders 

were surrounded by fence. I created an image in the 

graphic technique of collagraph to remember the 

suffering of migrants and refugees.

(Minister for Foreign Affairs Award: Ana Benkič / Slovenia) 
*fig.4

My sister and I love cat and dog. In my 
painting the big cat is the head of the family & 
others are children who are roaming around 
the garden which is blooming with various 
spring flower. And the painting is included 
with different shapes of cat houses. My 
painting teacher gave me the idea for this 
painting & showed me how to complete a 
painting with charcoal. In addition my teacher 
also told me use eraser for bringing out the 
pelage. It took me three week to complete the 
painting and was very enjoyable to complete 
this painting with charcoal as it was a new 
painting media for me. Even though I’ m not 
very good at drawing or painting but while 
doing this painting it made me very inspired.

(Grand Prize: Ashraful Alam / Bangladesh) 
*upper cover fig.3

At a store near our house, I 
found a large and unique doll. It 
stretches up as it gets inflated 
and shrinks down as it deflates. 
I thought it was fun to draw 
because it looked like it was 
dancing.

(Grand Prize: Ciono Mirai Ogikubo / USA) *upper cover fig.2

When I took a close look at the elephant in zoo I was really startled at the big scale.  It was difficult to draw the elephant drinking water, but I put my efforts into painting.(Minister for Internal Affairs and Communications Award: Karin Horiguchi / Yokohama City) *fig.5
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.بدأ أول معرض فني عام 1981.

سنستقبل المعرض العشرون لعام 2019.
ع الكثير من األعمال الفنية من خارج اليابان أيضاً.)النسخة اليابانية) ُتَجمَّ
هيا نصبح أصدقاء مع األطفال من خارج اليابان من خالل الرسومات.

BOXING
Daiki Yanai  7yrs.  
M  Kamakura City

AIR TUBE 
DANCER

Ciono Mirai Ogikubo  
7yrs.  M  USA

CAT FAMILY
Ashraful Alam  9yrs.  M  Bangladesh

The 19th Minister for Foregin Affairs Award (2017)

THERE’S A BETTER WORLD 
ON THE OTHER SIDE
Ana Benkič  11yrs.  F  Slovenia

The 19th Minister for Internal Affairs and 
Communications Award (2017)
MY FAVORITE OLD ELEPHANT
Karin Horiguchi  10yrs.  F  Yokohama City

 األعمال الفنية الحائزة على
 الجائزة الكبرى في معرض

 الدورة التاسعة عشر
(عام 2017).

يمكن تحميل شروط التقديم باللغات األخرى من الموقع ) الصينية والكورية واإلسبانية والبرتغالية والعربية والفرنسية واأللمانية والروسية).

برعاية  محافظة كاناجاوا - مجموعة شركات ذات مصلحة عامة   جمعية تعاون الشباب األجانب

تعليمات اإلشتراك

 الدورة العشرون بينال كاناجاوا
المعرضالفني الدولي لألطفال

 الموضوع            موضوع حر )
 فترة التقديم           من )السبت(1 سبتمبر  2018 حتى  )الجمعة(30 نوفمبر.

). شروط اإلشتراك   السن من 4 حتى 15 سنة )في 1 أبريل  الجاري2018



يشارك في كل مرة حوالي 100 بلد أجنبي، يزيد إجمالي المعروضات على 670000 )بما في ذلك معروضات محافظة كاناجاوا)
كلمة بينال هي كلمة إيطالية وتعني معرض فني يعقد مرة كل عامين.

・
・

・
・

■ األعمال
المقدمة

■ الموضوع
.موضوع حر

أو أقل F8سم قماشX 54سم38.
ال تضعوا األعمال في إطارات.

) مواليد 2 أبريل 2002 وحتى1 أبريل 2014) 

الدورة العشرون بينال كاناجاوا المعرض الفني الدولي لألطفال

ربمفون 30 (تبسلا)ىتح 2018 ربمتبس 1(دحألا) نم.تعليمات اإلشتراك
قبول الطلبات واللوحات الفنية للمتسابقين

ملء طلَبي اإلشتراك واللوحة الفنية
ُيرجى ملئ طلب اللوحة الفنية ولصقه من خلف اللوحة الفنية الخاصة بالمتسابق ،وإرسال طلب اإلشتراك

مرفق مع اللوحة الفنية التي سيشترك بها المتسابق. 
التقديم  تقديم )منظمات )مدارس- معاهد فنية((و )أفراد )من البيت))

يمكن عمل صورة من أصل طلبي التقديم واللوحة الفنية وإستخدامهما.
)http://www.earthplaza.jp/biennial/(  يمكن تحميل الطلبين من الموقع 

كيفية التقديم

Secretariat, The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition
c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship )Earth Plaza( 1st floor

1-2-1, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa 247-0007 JAPAN

 عنوان البريد الذي سيتم إرسال العمل الفني عليه

األعمال المقدمة

Unacceptable Works

شروط اإلشتراك
من سن 4 وحتى 15  العمر في 1 أبريل الجاري 2018.

54cm

38cm

Maximum 
size

Canvas Less 
Than F8 Size

· Modeled Works
· Digital Works (CG etc.)
· Collaborative Works.بالنسبة للفائزين بالجائزة الكبرى من األجانب ليس هناك دعوة لهم لزيارة محافظة كاناجاوا وأيضاً ليس هناك سفر لخارج اليابان للفائزين بالجائزة الكبرى من محافظة كاناجاوا

لن ُترد األعمال الفنية التي تم اإلشتراك بها في المسابقة.
 محافظة كاناجاوا هي الجهة المختصة بحقوق الملكية والنشر لجميع اللوحات الفنية المشاركة في هذه المسابقة )قانون حقوق الطبع والنشر 27 و28( ،وال يصح للمتقدمين أن يستعملوا حق نشر هذه اللوحات الفنية.

جميع اللوحات الفنية التي ستقدم لإلشتراك في هذه المسابقة سنشارك بها في نشرات وملصقات ومناسبات مدرسية أخرى لنشر ومعرفة الثقافات الفنية المختلفة على مستوى جميع أنحاء العالم.
 وإعارتها لمنظمات عامة،واألعمال التي لم تشترك ستستخدم في مشاريع تبرع لمنظمات عامة.

 نتعامل بصورة صحيحة مع البيانات الشخصية ألعمال المتسابقين الفنية وفقاً لسياسة  حماية البيانات الشخصية لكاناجاوا كين ريتسو- تشيكيو شيمين- كاناجاوا بالزا)إرث بالزا)

حفل توزيع الجوائز والمعرض
 المعرض     فترة العرض   )الجمعة( 5 يوليو لعام 2019 وحتى )األحد( 25

أغسطس
 مكان المعرض   كاناجاوا كين ريتسو- تشيكيو شيمين- كاناجاوا بالزا كيكاكو

تنجي شيتسو
 حفل توزيع الجوائز   التاريخ    )األحد(7 يوليو لعام 2019

مكان الحفل     كاناجاوا كين ريتسو- تشيكيو شيمين- كاناجاوا بالزا قاعة بالزا
Plaza Hall, Kanagawa Plaza for Global Citizenship

Gallery, Kanagawa Plaza for Global Citizenship

 العرض في أماكن مختلفة    فترة العرض      شهر سبتمبر لعام 2019 وحتى شهر مارس
لعام 2020

مكان المعرض    المؤسسات الثقافية في محافظة كاناجاوا إلخ 
معرض خاص بمناسبة إفتتاح معرض الدورة العشرون ) تقرر)

سيتم عرض )900-800( عمل فني حاز على الجائزة الكبرى أو الجائزة المميزة من الدورة
األولى للمعرض وحتى الدورة العشرين. 

فترة العرض )الخميس( 25 يوليو وحتى )السبت( 3 أغسطس لعام 2019
مكان العرض كاناجاوا كين مين هول جاليري-يوكوهاماشي-ناكاكو-ياماشيتاتشو3-1

Kanagawa Prefectural Gallery-Yokohamashi-Nakaku-Yamashitacho3-1

POST

A copy of 
“Entry Attaching 

Label” 
should be pasted.

The back of picture

جوائز أخرى

Certificate and Collection Book
19th Edition, 2017

Gift )painting tool, art book(
19th Edition, 2017

■ عدد الرسوم عمل واحد لكل مشترك
عمله المشترك بنفسه ولم يعرضه في مسابقة سابقة. ال تقبل األعمال الجماعية وال الرسوم المتسلسلة.
ال تقبل األعمال المقعرة والمحدبة التي قد تنكسر بسهولة و الحبوب التي تلتصق بها الحشرات بسهولة

واألشياء التي من المحتمل أن تفسد. 

・

・

 تعتبر محافظة كاناجاوا أن الرسم ينمي األحالم والقدرة على اإلبداع لدى األطفال الذين هم عماد المستقبل ويساعدهم على التفاهم والتعايش
 مع الثقافات المتنوعة وتجري طرح عام لرسومات األطفال من جميع أنحاء العالم بشكل واسع. جميع األعمال التي سترونها في معرض

. بينال كاناجاوا الفني الدولي لألطفال والذي ُيقام مرة كل عامين بدأ دورته األولى عام 1981 ويستقبل عام 2019 الدورة العشرين للمعرض

・

・

بالبريد
على أن يتحمل المشترك تكاليف إرسال العمل الفني )اإلرسال بالبريد إلخ)

طريقة إرسال العمل الفني

・

ميعاد التحكيم
 سيعقد التحكيم األول في شهر يناير والثاني في شهر فبراير لعام 2019.

 إخطار نتيجة التحكيم ) الفائزون فقط)
 سنخطر الفائزين بالنتيجة في منتصف شهر مارس لعام 2019 .سنعلم المتسابقين الذين تقدموا عن طريق المنظمات )مدارس- معاهد فنية)

أو عن طريق تقديم الطلبات الشخصية )من المنزل( بالنتيجة كالً على حده.
سنعلن اسم الفائز على موقعنا على اإلنترنت بينال كاناجاوا المعرض الفني الدولي لألطفال كما هو موضح أدناه

http://www.earthplaza.jp/biennial/
المحكمون : مدير المتحف،مختصون في العلوم والفنون ، معلموا الفنون، فنانون، لجنة التعليم. ・

الجوائز
الجائزة الكبرى مقسمة إاى 3 جوائز )جائزة للفائزمن داخل المحافظة جائزتين للفائزين األجانب).

 الجائزة المميزة جائزة وزير اإلدارة العامة )جائزة لفائز من داخل المحافظة( جائزة وزير الخارجية
) جائزة لفائز من األجانب)

 جائزة مدير مؤسسة اليابان، جائزة مدير منظمة التعاون الدولي، جائزة رئيس رابطة األمم المتحدة اليابانية،
 جائزة رئيس الرابطة اليابانية إلتحاد اليونسكو، جائزة منظمة YMCA واي إم سي إيه اليابانية، مؤسسة

كاناجاوا للتبادل الدولي
)7 منظمات: جائزتان لألعمال من داخل المحافظة و6 جوائز ألعمال األجانب)

الجائزة الكبرى والجائزة المميزة: شهادات فخرية )عليها العمل الفني(،أعمال فنية وجوائز.
 جائزة كاناجاوا)113جائزة للفائزين من داخل المحافظة   344جائزة للفائزين من األجانب).

 شهادات فخرية )عليها العمل الفني( وأعمال فنية
 جائزة إرث بالزا بمناسبة إفتتاح الدورة العشرون للمعرض )جائزة لفائز من داخل المحافظة  جائزة لفائز من األجانب( شهادات فخرية )عليها العمل الفني( وأعمال فنيةمجموع عدد.

الجوائز المقدمة للفائزين في هذه المسابقة )من داخل المحافظة و األجانب( 520 جائزة

.

.


