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Press Release
International Painting Competition, Organized by ICCR:
Egyptian Artist Among the Winners
The International Painting Competition “United Against CORONA – Express
Through Art” launched by ICCR, during the tough times of the COVID-19 pandemic
has elicited an overwhelming response from all over the world. The competition
was held with a view to encouraging artists to express their emotions, ideas and
thoughts in the fight against COVID-19.
More than 8000 artworks from different countries were submitted for the
competition. 210 artworks were shortlisted after the first round of selection. The
final jury evaluated and decided the winners from each category such as Indian and
Foreign, Professional/Amateur/Children in four different sections: Contemporary
Art; Folk and Tribal Art; Cartoons and Illustrations and Digital and New Age Art.
The details of the results can be accessed from the portal: https://iccr4art.com/
Egypt was among the four countries with maximum number of participants
in the competition. Mr. Omar Seddek Mostafa, an Egyptian artist, won a prize
under “Digital & New Age Art category”.
Embassy of India in Egypt congratulates Mr. Mostafa as well as all other
participants from Egypt for their valuable contribution to this online art
competition and wishes them success in their future creative endeavors.
The shortlisted 210 artworks shall be displayed soon by ICCR as an online
exhibition.
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نشرة صحفية
مسابقة الرسم الدولية التي ينظمها المجلس الهندي للعالقات الثقافية:
فنان مصري من بين الفائزين

حققت مسابقة الرسم الدولية "فلنتحد ضد الكرونا – التعبير من خالل الفن" التي أطلقها المجلس
الهندي للعالقات الثقافية ،خالل األوقات العصيبة النتشار وباء كورونا استجابة ساحقة من جميع أنحاء
العالم .وقد أقيمت المسابقة بهدف تشجيع الفنانين على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم في المعركة
ضد مرض الكورونا.
وتم تقديم أكثر من  8000عمل فني مشارك من دول مختلفة للمسابقة .وتم إدراج  210عمل فني في
القائمة المختصرة بعد الجولة األولى من عملية االختيار .وقامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم واختيار
الفائزين من كل فئة مثل فئة الهنود واألجانب والمتخصصين /الهواة  /األطفال من خالل أربعة أقسام
مختلفة :الفن المعاصر والفن الشعبي والقبلي والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والفنون الرقمية
وفنون العصر الحديث .ويمكن التعرف على تفاصيل النتائج من خالل الموقع التالي
/https://iccr4art.com

وكانت مصر من بين الدول األربع التي تقدم منها أكبر عدد من المشاركين في المسابقة .وقد فاز الفنان
عمر صديق مصطفى  ،فنان مصري  ،بجائزة "فئة الفنون الرقمية وفن العصر الحديث".
وتتقدم سفارة الهند في مصر بالتهنئة للسيد مصطفى وجميع المشاركين اآلخرين من مصر لمساهمتهم
القيمة في هذه المسابقة الفنية عبر اإلنترنت وتتمنى لهم النجاح في مساعيهم اإلبداعية المستقبلية.
وسيقوم المجلس الهندي للعالقات الثقافية بعرض األعمال الفنية المدرجة في القائمة المختصرة
البالغ عددها  210عمل ًا قريبًا من خالل معرض عبر اإلنترنت.
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