EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
Wyzwanie EQA na rok 2022

“Gdzie jest ____(wpisz tu swoje imię)____?”
Celem EQA jest promowanie quiltingu, dzięki któremu możemy pokonywać
granice oraz bariery kulturowe i językowe. Nowe wyzwanie projektowe
pozwoli nam przekazać obrazem coś wyjątkowego o nas samych i naszych
ulubionych miejscach w Europie.
Przez pewien czas nie mogliśmy podróżować. Czy masz jakieś ulubione
miejsce w Europie, a może bliżej swojego domu? Czy dysponujesz zdjęciem
tego miejsca nie objętym prawami autorskimi (copyright free)? Stwórz quilt
inspirowany wybranym zdjęciem i pokaż w przedstawionym na nim miejscu
również siebie (całą sylwetkę lub tylko jej część).

ZASADY
1. Zgłoś chęć wzięcia udziału swojemu przedstawicielowi EQA poprzez przekazanie mu do dnia 15.01. 2022 w
formie elektronicznej na adres eqa@polskipatchwork.pl danych obejmujących: imię i nazwisko, adres, e-mail
oraz wybrane zdjęcie (patrz: pkt. 2).
2. Zdjęcie może być zrobione przez kogoś, przez siebie (selfie) lub stanowić kolaż/fotomontaż zdjęcia autorki/
autora (cała sylwetka lub tylko część) i wybranego miejsca. Należy je przesłać wraz ze zgłoszeniem udziału.
3. Po 15 stycznia 2022 na Facebooku zostanie utworzony album ze wszystkimi nadesłanymi zdjęciami.
4. Na podstawie zdjęcia przygotuj mały jednostronny quilt o wymiarach 40 x 40 cm.
5. Quilt może być wykonany i wykończony w dowolnym stylu.

6. Quilt powinien składać się z trzech warstw i pokazywać całą sylwetkę lub charakterystyczną
dla autorki/autora jej część, a także ulubione miejsce w Europie.

7. Od Ciebie zależy, gdzie i w jaki sposób umieścisz w pracy swoją podobiznę. Tylko ty decydujesz o tym, czy
twoja postać lub jej część będzie wyrazista, czy też przedstawiona dyskretnie, ale musisz tam być.

8. Zdjęcie każdego z ukończonych quiltów powinno zostać przesłane do twojego przedstawiciela EQA do dnia
30 czerwca 2022 r.

9. Cała kolekcja/galeria quiltów „Gdzie jest ________?” będzie opublikowana z twoim imieniem i nazwiskiem na
publicznych i prywatnych stronach EQA na Facebooku przez pozostałą część 2022 roku. Chcielibyśmy, aby
wszyscy uczestnicy przejrzeli na Facebooku album ze zdjęciami i w oparciu o zawarte tam informacje
wizualne spróbowali dopasować zdjęcia do quiltów i nazwać pokazane miejsca.

10. Jeśli idzie o podróże, to przyszłość cały czas wygląda niepewnie. Gdy EQA ponownie będzie mieć możliwość
organizowana wystaw w realu, być może z wybranych prac z każdego kraju powstanie wystawa objazdowa.

11. Wszyscy członkowie EQA mogą wziąć udział w wyzwaniu i nie ma opłaty wpisowej. Quilty/patchworki nie są
na sprzedaż.
12. Przed opublikowaniem na profilu facebookowym EQA prosimy nie udostępniać zdjęć swoich prac w żadnych
mediach publicznych ani społecznościowych, ale małe zajawki i dzielenie się pomysłami w zamkniętych
grupach na Facebooku są mile widziane. Zdjęcia prac mogą być wykorzystane przez EQA do celów
promocyjnych.
13. Bawcie się dobrze, poznajcie nowych uczestników i bądźcie kreatywni.

EQA Challenge in 2022
Wyzwanie EQA na rok 2022

“ Where’s ____(insert your first name here)____?”
“Gdzie jest __(wpisz swoje imię)______?”

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko ..................................................

Nr telefonu. ..................................................

Adres

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

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

Nr członkowski…………………………………………….

Nazwa pracy w twoim języku ojczystym: Gdzie jest (wpisz swoje imię)?
Name of the quilt in English: ….Where’s..(wpisz swoje imię)?...............
Zapoznałam/em się z zasadami z zgadzam się na warunki uczestnictwa.

Podpis ..........................................................

Data ..................................................................

Do dnia 15 stycznia 2022 r. wyślij swoją kartę zgłoszeniową do:
przedstawiciela międzynarodowego na adres eqa@polskipatchwork.pl

