EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
Wystawa wirtualna EQA w roku 2021

„Wymień się zdjęciem”
„Photo Exchange”

Celem EQA jest promowanie sztuki patchworku ponad granicami, kulturami
i barierami językowymi. Ten nowy wirtualny projekt pozwoli dwuosobowym
zespołom z dwóch różnych krajów na wizualną komunikację i nawiązanie
kontaktu.

1.

Regulamin
Jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w tym projekcie wyślij zgłoszenie do swojego
przedstawiciela w EQA podając imię i nazwisko, adres, e-mail oraz zdjęcie, które chciałabyś /chciałbyś
zinterpretować w quilt. Możesz to zrobić drogą e-mailową magdalena.galinska@polskipatchwork.pl lub
tradycyjną pocztą do 31 stycznia 2021 r.

2.

Do 28 lutego 2021 r. przydzielimy ci partnerkę/partnera z innego europejskiego kraju. Twoje zdjęcie
zostanie podzielone na pół i jego lewa połowa zostanie wysłana do twojej partnerki/twojego partnera. Ty
z kolei otrzymasz lewą połowę zdjęcia innej partnerki / innego partnera.

3.

Twoim zadaniem jest uszycie dwóch quiltów o wymiarach 20x40cm. Jeden to prawa połowa twojego
własnego zdjęcia, a drugi to lewa połowa zdjęcia partnera.

4.

Orientacja: pionowa

5.

Quilt jednostronny.

6.

Wykończenie: zgodnie ze stylem quiltu, o ile spełnione są wymagania dotyczące rozmiaru.

7.

Tunel: szerokość 10 cm, przyszyty w odległości 1 cm od górnej krawędzi oraz 1 cm od bocznych krawędzi.

8.

Metryczka: Imię i nazwisko oraz adres oznakowane niespieralnym pisakiem na tunelu.

9.

Dozwolona jest każda technika z zastrzeżeniem, że quilt musi składać się z trzech warstw i nawiązywać do
zdjęcia.

10. Zdjęcia obu wykonanych quiltów powinny być przesłane do twojego przedstawiciela w EQA drogą emailową lub tradycyjną pocztą do 30 czerwca 2021 r. Prosimy o załączenie krótkiego opisu twojego quiltu
i doświadczenie podczas szycia. (maksymalnie 20 słów)
11. Kolekcja wszystkich połączonych w pary quiltów w projekcie „Wymień się zdjęciem” będzie pokazywana
na stronie EQA Facebook do końca 2021 r. Para quiltów razem z oryginalnym zdjęciem oraz opisem.
12. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą wziąć udział w projekcie. Projekt nie wymaga opłaty za
uczestnictwo. Prace nie są przeznaczone na sprzedaż podczas trwania wirtualnej wystawy.
13. Prosimy nie udostępniać zdjęć swoich quiltów na żadnym publicznym / społecznościowym forum przed
opublikowaniem przez EQA na Facebooku. Zdjęcia quiltów mogą być użyte przez EQA w celach
marketingowych.
14. Uczestnicząc w projekcie akceptujesz fakt, że uczestnicy będą na różnych poziomach zaawansowania.
Nagrodą za udział jest doświadczenie uzyskane ze współpracy z innymi europejskimi twórcami.

WYSTAWA WIRTUALNA EQA w ROKU 2021

„Wymień się zdjęciem”
„Photo Exchange”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IMIĘ I NAZWISKO ..............................................

Tel./Mobile. ..................................................

ADRES

E-mail ............................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Nazwa quiltu w języku polskim: ...................................................................................................
Nazwa quiltu w języku angielskim: ..............................................................................................

WYRAŻAM ZGODĘ NA WARUNKI UCZESTNICTWA.

PODPIS .....................................................

DATA .............................................................

Proszę odesłać wypełniony formularz razem z zdjęciami i opisem uszytych quiltów do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres:
Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, ul. Górna 17, 05-504 Prace Duże lub drogą e-mailową:
magdalena.galinska@polskipatchwork.pl

