
Art Quilt Elements 2018 

Wayne Art Center zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej wystawie  - Art Quilt 

Elements 2018 

Zapisy tylko ON-LINE w dniach 1 maja 2017 r. - 6 października 2017 r 

Przedłużony termin zgłoszeń do 10 października 2017 r 

 

Organizatorzy zachęcają międzynarodowych  twórców do zgłaszania swego udziału w 

wystawie. 

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce w piątek, 16 marca 2018 roku, a zamknięcie nastąpi 

28 kwietnia 2018 roku. 

 

AQE 2018 jest już trzynastą międzynarodową wystawą organizowaną na przedmieściach 

Filadelfii. Organizatorzy szczycą się, że jednym z naistotniejszych elementów ich wystawy 

jest profesjonalna prezentacja quiltów. Wystawa jest rozpoznawana i szeroko ceniona przez 

recenzentów i artystów również z powodu promocji quiltu artystycznego jako formy sztuki. 

 

AQE 2018 prezentuje innowacyjne i różnorodne dzieła sztuki, w tym dwuwymiarowe, 

trójwymiarowe oraz instalacje "off-the-wall". AQE przyjęło definicję quiltu artystycznego wg. 

Studio Art Quilt Associates, jako "kreatywnej pracy wizualnej, składającej się z przeszytych 

warstw lub nawiązującej do formy przeszytej struktury warstwowej. 

 

Wymagania 

Przedstawione prace muszą być innowacyjne i oryginalne w projekcie. Najważniejszym 

kryterium jest wymóg, żeby praca była osobistym przekazem artysty, płynącym z serca. 

Niedozwolone są prace inspirowane quiltami innych twórców, ani stworzone podczas kursów 

z instruktorem. Praca musi być wyrazem osobistej intencji artysty. 

Zgłaszana praca powinna być ukończona po 1 stycznia 2016 roku. 

 

O ile praca jest oprawiona, należy o tym poinformować w zgłoszeniu i podać wymiary 

gotowej pracy. W roku 2018 nie ma ograniczeń co do wielkości prac. 

 

Przesyłając pracę do Wayne Art Center należy załączyć listewkę lub inny system mocowania 

pracy. W przypadku braku takowych, artysta zostanie obciążony kwotą 25 USD w celu 

przygotowania nowego systemu do prawidłowego zainstalowania pracy. 

 

Adres kontaktowy e-mail podany w zgłoszeniu on-line musi pozostać aktywny podczas 

procesu składania i wystawiania pracy. Artysta jest odpowiedzialny za sprawdzanie swojej 

skrzynki e-mail i informacji dotyczących wystawy Art Quilt Elements 2018. 

 

Zgłoszone quilty muszą być dostępne DO SPRZEDANIA. 

 

Cena sprzedaży podana w zgłoszeniu on-line to cena końcowa, jeśli quilt zostanie przyjęty 

na wystawę w 2018 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewystawiania zaakceptowanych quiltów, które 

znacznie różnią się od nadesłanego zdjęcia. 



Zdjęcia 

Ważne jest, aby zapewnić profesjonalne zdjęcia wysokiej jakości. Artyści muszą nadesłać 

zdjęcia o wymiarach min. 2100 pikseli po dłuższym boku. Zdjęcia będą umieszczone w 

katalogu elektronicznym. Każda praca wymaga dwóch zdjęć: zdjęcie całej pracy i zdjęcie 

detalu. Slajdy nie będą zaakceptowane. 

 

Kalendarium 

6 października 2017 r. - zakończenie składania wniosków on-line, wpisowe 45 USD. 

10 października 2017 r. – przedłużony termin składania wniosków on-line, wpisowe 65 USD. 

1 listopada 2017 r. - powiadomienie o przyjętych i odrzuconych pracach. 

16 listopada 2017 r. - termin odesłania podpisanej umowy na wypożyczenie pracy. 

luty 2018 - rozesłanie pakietów informacji o artystach. 

1 marca 2018 r. - termin nadesłania wszystkich prac do Wayne Art Center. 

16 marca 2018 r. – wernisaż dla uczestników AQE 

28 kwietnia 2018 r. - zamknięcie AQE 2018. 

11 maja 2018 – odesłanie prac do artystów. 

 

Nagrody 

Wayne Art Center przygotowuje nagrody pieniężne w wysokości ponad 3 000 USD. Nagrody 

pochodzą od osób fizycznych i różnych organizacji. 

 

Opłaty 

Wpisowe wynosi 45 USD za maksymalnie trzy prace. 

Wpisowe za przedłużony termin wynosi 65 USD za maksymalnie trzy prace. 

Prosimy o wpłaty kartami kredytowymi Visa, MasterCard, PayPal, a w przypadku zgłoszeń z 

terenu USA płatność może być dokonana osobiście. Do czasu otrzymania wpłaty zgłoszenie 

nie będzie mogło być zaakceptowane. 

 

Wysyłka do / z Wayne Art Center 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wysyłkę pracy  do / z Wayne Art Cnter oraz ubezpieczenie 

podczas transportu. Przesyłka MUSI zawierać również przedpłaconą kartę wysyłkową UPS 

lub FEDEX lub informacje o koncie Pay Pal / karcie kredytowej, z której organizator będzie 

mógł  pobrac opłatę w momencie odesłania pracy. Nie należy umieszczać znaczków 

pocztowych, czeków ani gotówki, jako sposobu pokrycia kosztów odesłania pracy. 

Należy sprawdzić przepisy własnego kraju w zakresie przesyłek międzynarodowych. 

 

Ubezpieczenie 

Wayne Art Center (WAC) ubezpiecza wszystkie prace po otrzymaniu i na czas trwania 

wystawy. W przypadku uszkodzenia pracy w czasie transportu artysta będzie zobowiązany 

do uregulowania roszczeń bezpośrednio ze swoim przewoźnikiem. 

 

Sprzedaż i prowizja 

Wszystkie prace na wystawie Art Quilt Elements 2018 muszą być dostępne do kupienia, a 

cena sprzedaży musi być wymieniona w zgłoszeniu. Pamiętaj, że nie można zmienić ceny 

pracy na stronie internetowej. Prace niedostępne do kupienia nie zostana przyjęte. WAC 

pobiera 40% prowizji za pracę sprzedaną w trakcie trwania wystawy lub na jakiejkolwiek 

sprzedaży wynikającej z ustaleń pracowników WAC (Nabywca musi również zapłacić 6% 



podatku od sprzedaży). Artyści otrzymają 60% ostatecznej ceny sprzedaży, a płatność 

zostanie wysłana po 4-6 tygodniach od zakończenia wystawy. 

 

Instrukcje dotyczące zgłoszenia on-line 

Po uruchomieniu procesu zgłoszenia on-line nie można powrócić do poprzedniego ekranu, 

więc przygotuj wcześniej wszystkie niezbędne informacje i zdjęcia. Oto lista kontrolna przed 

rozpoczęciem procesu rejestracji on-line: 

Tytuł (należy dokładnie wpisać słowa, cyfry i symbole, tak jak mają pojawić się w e-katalogu) 

Wymiary (szerokość i wysokość oraz głębokość - w stosownych przypadkach) 

Wymiary ramy 

Oświadczenie twórcy (100 słów lub mniej) 

Materiały i techniki 

Zdjęcie całej pracy i detalu. Obrazy muszą mieć co najmniej 2100 pikseli po najdłuższym 

boku (lub 350 dpi przy 6 ") i tylko w formacie JPG. 

Cena sprzedaży 

Data skończenia pracy (po 1 stycznia 2016 r.) 

Pełne dane kontaktowe z nazwą, adresem wysyłki i adresem e-mail. (Jedyna forma 

komunikacji to jedyna forma komunikacji elektronicznej dostarczanej razem ze zgłoszenienm 

on-line). 

Zapytamy, czy są Państwo zainteresowani udostępnianiem informacji kontaktowych z innymi 

powiązanymi organizacjami sztuki włókna. 

 

Rejestracja 

Rejestracja zostanie otwarta o północy CDT w dniu 1 maja 2017 roku. 

Podgląd formularzy zgłoszeniowych. 

Pomoc dotycząca zmiany rozmiaru zdjęć lub wypełniania formularzy kliknij tutaj. 

 

Więcej informacji 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Karen Louise Fay karenlouise@wayneart.org  

Jeśli masz pytania techniczne dotyczące systemu on-line, skontaktuj się z Lisą Ellis pod 

adresem lisa@ellisquilts.com . 
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