Témata 14. PPM 2020 a výstavní podmínky a poplatky
Mezinárodní výstavy 14. Prague Patchwork Meeting se autoři mohou zúčastnit se svými
textilními pracemi = quilty (třívrstevná textilie spojená prošíváním).
Výstavní poplatky:
Jeden quilt Kč 400,-, druhý a každý další quilt od téhož autora Kč 300,-. Autorem se rozumí
jednotlivec či skupina autorů, případně klubová práce. Platby lze provést za všechny
kategorie jednoho autora najednou. Při zpětném zasílání quiltů je nutné připočíst poštovné a
balné: Kč 200,- (max 2 quilty v jedné zásilce).
Podmínky soutěžních kategorií:
Soutěž kreativní: téma VODA, velikost omezena rozměry 80-95 x 100-120 cm na výšku,
tolerance 10%. Autor použije libovolnou techniku od klasické po art pro ztvárnění vody jako
živlu kolem nás. Soutěž o věcné ceny, hodnocení provede odborná mezinárodní porota
(zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci, celkem 10 hodnotitelů).
Soutěž klasická: téma KALEIDOSKOP, velikost 150-200 x 150-200, tolerance 10%. Vzor
minimálně šestidílného kaleidoskopu z opakujícího se vzoru potisku na látce se musí na ploše
quiltu opakovat alespoň 8x. Soutěž o věcné ceny, hodnocení provede odborná mezinárodní
porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci, celkem 10 hodnotitelů).
Pro Art Quilt klub CZ byl pro rok 2020 stanoven povinný materiál EVOLON. Velikost quiltu
80-95 x 80x95 cm, tolerance 5%. Netkaný materiál Evolon musí tvořit alespoň 30% celkové
plochy quiltu.
Obecná kategorie ČESKÝ QUILT je otevřená pro jakékoliv práce, které splňují definici quiltu a
nepřesahují maximální celkovou velikost 220 x 220 cm. Soutěž je dotovaná věcnými cenami a
je hodnocena hlasováním návštěvníků výstavy.
GALERIE AUTORA ČI KLUBU: na požádání lze vykalkulovat cenu galerie pro autora či
autorské uskupení. Cenu tvoří dvě složky: plocha (Kč 130,-/m2 + DPH 21%) a panel typu
Octanorm (1 kus Kč 550,- + DPH 21%, oboustranný = 2 běžné metry). Definitivní tvar galerie
odsouhlasí organizátor výstavy. V ceně stůl, 2 židle a 2 průkazy vystavovatele.
Všechny exponáty musí odpovídat zásadám autorského zákona. Každý quilt musí mít vlastní
přihlášku (ke stažení na webu PPM od října 2019) a musí být uzpůsoben pro vystavení na
panelu (tj. na zadní straně musí být našitý min. 8 cm široký tunel na zavěšení). Při
nedodržení podmínek si organizátor vyhrazuje právo exponát odmítnout, nevystavit či
přeřadit do jiné kategorie.
Další informace: info@praguepatchworkmeeting.com
Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit quilt do jiné kategorie, pokud práce nebude splňovat
předepsaná soutěžní kritéria.
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