
TÉMATA SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ A VÝSTAVNÍ PODMÍNKY PPM BRNO 2023  
 
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: Veletrhy Brno, a.s.  
ART DIRECTOR: Ing. Jana Štěrbová 
 
Mezinárodní textilní výstavy 15. PPM Brno Quilt Show se autoři mohou zúčastnit se svými textilními pracemi = 
quilty (třívrstevná textilie spojená prošíváním).  
 
PODMÍNKY SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:  
 
Soutěž kreativní: téma ENERGIE, kreativní výzva, důraz na zpracování tématu z různých aspektů, třívrstvý 
quilt libovolnou technikou musí být originálním designem autora. Rozměry 75 - 95 cm šíře a 100 - 120 cm výška 
(bez další tolerance!). Zadní strana musí mít tunel pro zavěšení v šíři nejméně 8 cm, quilt musí být označení 
jménem autora, názvem quiltu, rokem vzniku. Soutěží se o věcné ceny, hodnocení provede odborná 
mezinárodní porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci).  
 
Soutěž klasická: téma SVATEBNÍ PRSTENY, třívrstvý quilt, rozměr 140 - 200 x 140 - 200 cm (10 % tolerance), 
v ploše quiltu bude nejméně 9 bloků "Svatební prsten" šitých z dílků podle šablony nebo technikou šití na 
papír. Quilt bude z rubové strany opatřen tunelem na pověšení v šíři min. 8 cm a vizitkou s názvem quiltu, 
jménem autora (autorů), rokem vzniku. Soutěží se o věcné ceny, hodnocení provede odborná mezinárodní 
porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci).  
 
Soutěž návštěvnická: 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.  
 
Všechny exponáty musí odpovídat zásadám autorského zákona.  
 
AUTOR = jednotlivec či skupina autorů, případně klubová práce.  
 
Každý quilt MUSÍ mít vlastní přihlášku 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. Organizátor si vyhrazuje na základě rozhodnutí 
Art directora výstavy právo přeřadit quilt do jiné kategorie, pokud práce nebude splňovat předepsaná soutěžní 
kritéria.  

 
Další informace: ppmbrno@bvv.cz, iklugarova@bvv.cz/ tel.: 606 763 596 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK do 10.3. 2023  
ODEVZDÁNÍ hotového quiltu nejpozději do 7. 4. 2023  
Quilty zasílejte na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Irena Klugarová, Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO 
 
Přihlášku prosím vyplňte a společně s fotografiemi zašlete emailem na: iklugarova@bvv.cz.  
Vyčkejte na zaslání faktury pro úhradu výstavního poplatku. VS bude číslo faktury. Zaplacením poplatku 
získává autor nárok na uveřejnění svého jméno a zadaného webu v sekci vystavovatelů na webu PPM.  
 
Podáním přihlášky souhlasím s fotografováním vystaveného díla a beru na vědomí, že s mými osobními údaji bude 
nakládáno dle aktuálních předpisů GDPR. Svým podpisem akceptujete Výstavní podmínky. 
 


