2

ZAPROSZENIE DLA AUTORÓW
Zapraszamy złotników (Artystów, Projektantów, Rzemieślników, Bursztynników, Producentów) do uczestnictwa w projekcie pod nazwą
„Moim zdaniem… Wystawa biżuterii z komentarzem”.
Złotnicy, którzy chcieliby dołączyć swoje prace do wystawy w postaci komentarza do już pokazywanych obiektów lub jako nowy wątek
„złotniczej rozmowy”, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie internetowej www.moimzdaniem.info.
Tu opiszemy tylko zarys rozwoju projektu.
Nadesłane prace będą sfotografowane, zaś wszystkie kolejne etapy będą zarchiwizowane i udostępnione na stronie www.moimzdaniem.info. Przy okazji kolejnych pokazów do pierwszego katalogu będą dołączane foldery ze zdjęciami nadsyłanych przedmiotów. Prace
będą do dyspozycji organizatorów przez okres minimum 1 roku. Uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa w wystawie, jedyne obciążenia
będące po jego stronie to koszty wysyłki i odbioru prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. Wystawa będzie miała charakter dynamiczny.
W wypadku braku możliwości ekspozycji wszystkich prac podczas kolejnej odsłony organizatorzy, w porozumieniu z galerią lub muzeum
goszczącym wystawę, dokonają ich wyboru. Jednak wykonanie dokumentacji fotograficznej, publikowanie wszystkich etapów w Internecie
oraz prezentacja w katalogu kończącym projekt zagwarantuje ich stałą obecność w projekcie.
Materiały zgromadzone podczas trwania projektu zostaną zarchiwizowane oraz bezpłatnie przekazane do instytucji gromadzących
informacje o współczesnej sztuce złotniczej, w tym do Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii YES, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Będą również publikowane w prasie, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych. Organizatorzy nie wykluczają przekazania ich również innym instytucjom, w tym zagranicznym.
Organizatorzy
***

ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI, KTÓRE CHCIAŁYBY POKAZAĆ WYSTAWĘ W SWOICH WNĘTRZACH
Zapraszamy galerie, muzea i inne podmioty do wsparcia projektu poprzez udostępnienie przestrzeni wystawienniczej oraz pomoc
w organizacji kolejnej odsłony wystawy.
W sprawach organizacyjnych, terminów itp. prosimy o kontakt pod adresem wystawa@moimzdaniem.info. O szczegółach projektu piszemy na stronie www.moimzdaniem.info. Tu również zamieszczamy informacje o planowanych miejscach ekspozycji, kalendarzu wystaw
oraz szczegóły dotyczące organizacji ich powtórzeń.
Mamy nadzieję, że wystawa „Moim zdaniem...” będzie ciekawym punktem programu wystawienniczego Państwa instytucji. Ze strony
organizatorów można liczyć m.in. na przygotowanie i druk folderu, plakatu, promocji wydarzenia itp. I z pewnością mogą Państwo liczyć
na wdzięczność uczestników projektu.
Liczymy na Państwa pomoc.
Złotnicy i organizatorzy
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MOIM ZDANIEM….. Wystawa biżuterii z komunikatem
Biżuteria od pradziejów niesie wiele znaczeń. Jest ozdobą ciała i stroju, lokatą, wyrazem emocji
- od pięknych do agresywnie destrukcyjnych, przedmiotem badanym przez archeologa i psychologa,
informacją dla widza i historyka, obiektem tworzonym przez mistrza i ignoranta, rekwizytem artysty
i kabalisty, symbolem władzy i żałoby, manifestem politycznym i religijnym, rzeczą piękną lub kiczem.
Towarzyszy ludziom od zawsze.
Pojęcie biżuterii dziś jest szczególnie często definiowane. Biżuteria jest określana mnóstwem
przymiotników. Jest artystyczna, konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, pradziejowa, recyklingowa, wirtualna, post-coś-tam, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska
i komercyjna…
Jaka zatem jest dzisiaj, tu i teraz? Jaka jest w Polsce? Jaka w Europie? Wszelaka. Ale coraz rzadziej
niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest,
negację, aplauz lub pytanie. Dziś biżuteria dużo częściej „wygląda”, jest „designerska” lub „markowa”,
przestała dawać znaki (no, może poza dewocjonaliami). Wtapia się w sylwetkę właściciela i jego sztafaż, jest mało ważna.
I dlatego zapraszamy Was, artystów złotników, projektantów oraz rzemieślników, abyście spróbowali swoje zdanie przekazać znakiem złotniczym. Potrafimy to zrobić? Zmierzymy się z takim zadaniem?
Jak zbudujemy komunikat, aby codzienna dynamiczna elokwencja (wyrażana w rozmowach publicznych, prywatnych lub za pośrednictwem komunikatorów wirtualnych) stała się stabilnie trójwymiarowa?
Trwała, nie przelotna. Nie podlegająca reinterpretacji w zależności od okoliczności. Zdanie zapisane
technikami złotniczymi, czytelne, subiektywne i jakże prywatne. Ale – dające możliwość riposty.
Przyzwyczailiśmy się do faktu, że poprzez pracę złotniczą odpowiadamy na zadany temat. Jednak
w każdym z nas tkwi nuta (lub etiuda) przekory. Tym razem nie ktoś, tylko my sami chcemy otworzyć
tematy i niech zostaną one poddane komentarzom. Nie odpowiadamy na narzucony temat, ale przedstawiamy swój punkt widzenia, swoje osądy i interpretacje. Pytamy i ogłaszamy. I liczymy na nawiązanie
dyskusji. Werbalnej, tekstowej i – najcenniejszej – poprzez złotniczą replikę.
Pomysł przygotowania takiej wystawy narodził się podczas wielu rozmów przy okazji spotkań w
sandomierskiej Galerii Otwartej, prowadzonej przez Mariusza Pajączkowskiego. Nie jest nowy, opiniował go i wspierał sam Michał Gradowski, który już w 2013 roku wniósł wiele cennych uwag. Idea
ewoluowała dosyć długo, zaś impulsem do opracowania tego scenariusza było zaproszenie przez Andrzeja Sadowskiego, organizatora targów Jubinale, do zorganizowania wystawy podczas czerwcowego
spotkania branży złotniczej w Krakowie w roku 2018. Swoje wsparcie oraz przestrzeń wystawienniczą
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w londyńskiej Magan Gallery zaofiarował Andrzej Pacak, zaś Marek Nowaczyk, „biologiczny” ojciec
legnickich konfrontacji, zgodził się służyć doświadczeniem, wiedzą i pomocą. Te cztery osoby obwołały
się organizatorami wystawy. I właśnie przedstawiamy propozycję, będącą jednocześnie zaproszeniem
do wspólnego Hyde Parku.
Bo katalog, który trzymasz Drogi Czytelniku w ręku, to dopiero zagajenie dyskusji. Już w dniu startu projektu zobaczycie Państwo prace, które do poprzednich dołączyły niemal w ostatniej chwili. I przy
wszystkich kolejnych pokazach takich „złotniczych zdań” będzie coraz więcej. Każdy „głos w dyskusji”
będzie dokumentowany, katalog będzie uzupełniany wkładkami przygotowywanymi przed każdym kolejnym pokazem, na bieżąco będzie można śledzić „rozmowy” w internecie.
Już dziś możemy zapowiedzieć kolejne spotkania „dyskutantów” w Kazimierzu Dolnym,
w Gdańsku, w Londynie i w Warszawie. Będziemy się starali, aby „dysput” był kontynuowany w Legnicy,
w Poznaniu, w Sandomierzu, w Wiedniu i w Barcelonie. Kto wie, jak się nasze grono „rozgada”? Jak
długo będziemy się spotykać? I gdzie jeszcze usłyszymy złotniczy „gwar”? Ale wiadomo – że przyjdzie
kiedyś dzień ostatniego spotkania, któremu będzie towarzyszył drugi katalog podsumowujący „nasze
zdania”. Z pewnością – katalog znacznie większy, pełny emocji i myśli. Nie znikną złotnicze zdania.

Marek Nowaczyk
Andrzej Pacak
Mariusz Pajączkowski
Andrzej Sadowski

Wszystkie aktualne informacje oraz zdjęcia prac będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej
www.moimzdaniem.info oraz na portalu społecznościowym Facebook pod adresem
www.facebook.com/wystawamoimzdaniem/.
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MOIM ZDANIEM….. Wystawa biżuterii z komunikatem
Jak uniwersalne musi być moje dzieło, żeby było zaakceptowane i wciągało do percepcji? W sztuce – ewolucję czyni prowokacja i użycie rewolucyjnych, współczesnych nowości. Rozwój przez takie
konfrontacje to analiza, a akceptacja staje się syntezą. Wynikająca stąd wiedza i odczucia estetyczne,
,,empatia”, dają przyjemność konsumowania sztuki. Uczestniczyć w takim dyskursie to tworzyć sztukę
- co daje twórcom osobistą satysfakcję wypowiedzi. Prawdy własne stają się więc ogniwem w łańcuchu
rozwoju powszechnej kultury.
I takie było zamierzenie tych konfrontacji artystycznych: MOIM ZDANIEM… Nie sprecyzowano
tematu, czyli nie sprowokowano. Ale to miało być zaczątkiem dyskusji w tym wielkim tyglu współczesności: polityki, samotności jednostki, radości osobistych, zagubień, groźby końca świata, wojen,
oszustw, bezwzględności, pychy i powszechnej głupoty, hipokryzji, prawd, przyzwoitości.
Liczono na prowokacje ,,rozpoczynające rozmowę”. Taką rolę, oczekujemy, winna mieć ta biżuteria. Jej mądrość wyrażona ma być harmonią elementów formalno-artystycznych i doskonałością
warsztatową, ale i intelektem. Nośność, przez powszechność stosowania, zobowiązuje biżuterię artystyczną do ważnych przekazów i misji dydaktycznych. ,,Artysta zawsze powinien sięgać głębiej” –
Pablo Picasso.
Dużo z tych elementów zostało zawartych w zgłoszonych do wystawy pracach i komentarzach.
Wzięcie udziału przez nadesłanie biżuterii autorskiej z zapasów stanu posiadania jest niedojrzałością.
Prace będące komentarzem współczesności, tego co boli i tego co cieszy, o silnym przekazie, stanowią
tutaj niedużą część udziałów. Może ta proporcja jest na dzisiaj prawidłowa. Bo nieraz wystarczy jeden
,,strzał” by zapamiętać go na zawsze. Wystarczy do tego tytuł pracy, myśl opisowa, subtelny żart –
żeby zaistnieć. Takie udziały mają tu miejsce. Widać z nich jakie refleksje budzi świat nas otaczający,
a przede wszystkim natura. ,,Bowiem sztuka jest naturą, a ona jest w całym wszechświecie” (Xenakis).
Prawdziwą inspiracją jest natura, zarówno dla sztuki, muzyki, nauki, techniki, jak i życia w ogóle. Indywidualności wypowiedzi artystycznych tworzą zapowiedzi ważnych spraw i wskazują nowe piękno
i mądrość. Są wzorami do inspiracji. Dobrymi wystawami o takiej sile były między innymi: ,,Jedwabne”,
,,Tożsamość”. Ta wystawa mogłaby być taka, ale nie uruchomiła jeszcze oczekiwanych odpowiedzi.
Cóż. Nieraz mniej czyni więcej. Na pewno wzbudzi refleksje.
Andrzej Szadkowski

maj 2018
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To już zamierzchła historia, ale z wystawą „Moim zdaniem…” ma związek.
W 1986 roku, w ramach legnickich wystaw sztuki złotniczej, organizowałem wystawę Białe i Czarne.
W regulaminie napisałem, że białe i czarne rozumieć można nie tylko jako barwy czy kolor, ale też jako
przeciwieństwo – dobro i zło, piękno i brzydota, miłość i nienawiść, młodość i starość itd. Przyszły prace, ale
tylko trzech autorów do koloru dodało dodatkowe treści. Treści narracyjne. Dodali dodatkową wartość, która
wymagała od oglądającego chwil kilka zastanowienia. Nie tylko podziwiania warsztatu, przemyślanej i znakomicie wykonanej biżuterii czy obiektu, zachwycania się nowymi rozwiązaniami technicznymi, użytymi
w pracach materiałami, ale też refleksji nad narracyjnymi treściami przez autora przekazywanymi. Trochę
było mi żal, bo inny kształt wystawy miałem w wyobraźni. I choć prace były znakomite, to nutka rozczarowania została.
Minęły lata i w jakiejś tam rozmowie Mariusz Pajączkowski powiedział – wiesz, mam taki pomysł,
chcę zrobić wystawę, w której autorzy technikami złotniczymi wypowiedzą swoje zdanie. Swoje zdanie na
tematy rozmaite - polityka, relacje międzyludzkie, na temat tego, co nas uwiera albo cieszy, co wywołuje
w nas złość albo radość.
To był pomysł na wystawę! Fascynujący! Na wystawę inną, niż te, które można podziwiać w Galeriach, gdzie treść jest nieistotna, a forma ma znaczenie nadrzędne, …i na pokazanie tych wartości i treści,
których nie doczekałem się w wystawie Białe i Czarne. Zaproszenie do udziału w wystawie rozesłaliśmy do
wszystkich środowisk zajmujących się sztuką złotniczą, do szkół i akademii, do plastyków i rzemieślników
zajmujących się złotnictwem, do cechów i do osób złotnictwo traktujących jak hobby. Jaki będzie tego efekt?
Jaka reakcja środowiska?
						
* * *
Już prace obejrzane, już przygotowane do zdjęć… i dwie refleksja, negatywna i pozytywna.
Zaproszenia rozesłaliśmy bardzo szeroko, chyba do wszystkich środowisk zajmujących się sztuką
złotniczą, ale odpowiedzi było znacznie mniej, niż się spodziewałem. Dlaczego? To chyba przyczynek
do rozważań socjologicznych. I jeszcze jedna gorzka refleksja. Niektóre z prac to typowe prace handlowe
lub wyjęte z szuflady, bo na inną wystawę się „nie załapały”, a tytułem lub dorobioną ideologią ich istnienie
na wystawie uzasadniono.
A pozytywna refleksja?
Znaczącą grupą jest biżuteria czy obiekty złotnicze wykonane na tę konkretną wystawę, wyrażone zdanie w sposób twórczy, intrygujący i przemyślany. Rozważania o Polsce teraz, ale też o upiorach, których nie
chcemy widzieć. Jest uśmiech, i są prace, które od odbiorcy wymagać będą dłuższej chwili zastanowienia.
Może złość czy aprobatę wywołają? I oto chodziło organizatorom wystawy. O dialog, o biżuterię, która prócz
formy niesie treść i wyzwala emocje.
W Krakowie będzie pierwsza odsłona Moim zdaniem…, druga, w Kazimierzu w Muzeum Sztuki Złotniczej, będzie miała już inny kształt, dojdą nowe prace, ubędą te, które zdania swojego nie miały. Projekt się
rozwija i nabiera barw, chęć udziału zgłaszają nowi twórcy. Tak miało być, takie były intencje organizatorów
- nie wystawa skończona, „zawekowana” (to zabawne określenie stworzył Mariusz), a otwarta, dynamiczna
i zmieniająca swoje oblicze

Marek Nowaczyk
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MOIM ZDANIEM… udało się.
Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy na kartach tego katalogu pierwsze zdania, które stają
się początkiem naszej złotniczej rozmowy. Być może staną się impulsem do popularyzacji nowego
wymiaru – treści i czytelnych znaków w polskim złotnictwie XXI w. Choć w historii złotnictwa to nic
nowego.
Marek Nowaczyk w swoim tekście wspomina wystawę „Czarne i białe” z roku 1986. Ja zaś chciałbym wspomnieć inną wystawę, też przez Marka przygotowaną, czyli „Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie – czyli – pociąg do pieprzenia” z roku 1995. Oraz – znowu legnicką – wystawę/konkurs „SMS” (rok
2004). Chciałbym również przywołać osoby Michała Gradowskiego i prof. Ireny Huml. Skąd taka lista?
Bo te trzy wystawy i rozmowy z tymi dwiema niezapomnianymi osobami – to lista inspiracji spotkania
w roku 2018. I chyba nie jest przypadkiem, że wszystkie te osoby i wystawy po raz pierwszy zobaczyłem
w Legnicy.
Moim zdaniem prace, które zostały nadesłane w terminie umożliwiającym przedstawienie ich
w pierwszym katalogu, są ciekawym początkiem naszej rozmowy. Autorzy różnie odczytali ideę wystawy. Obok prac niosących silny przekaz znajdują się też realizacje nieco mniej śmiało komunikujące
intencje. Niewielu Autorów skorzystało z możliwości przedstawienia swoich myśli w formie pisemnej.
Kilku tekstów nie publikujemy, gdyż były opisem pracy, nie zaś przekazem skierowanym do oglądających. Tylko dwóch Autorów skorzystało z możliwości dołączenia wizualizacji. Swoje prace nadesłali
uczniowie szkoły średniej i profesorowie, poświęcili mu czas złotnicy wszystkich pokoleń i z różnych
środowisk, mistrzowie i samoucy. Zwraca uwagę różnorodność tematów i sposobów ich artykulacji.
To właśnie staje się największym i wspaniale rokującym faktem i pierwszym aktem powstawania naszego złotniczego języka. Pierwsze zdania są najtrudniejsze, następne „idą już łatwiej”. I tak jak w życiu
– tu z pewnością też się rozgadamy.
W kolejnych miesiącach i w kolejnych odsłonach wystawy znajdą się zapewne zdania polemiczne, wspierające lub negujące pierwsze opinie. Z pewnością pojawią się nowe wątki. Zaś grono tego
złotniczego forum będzie rosło. Na to liczymy przygotowując cykl wystaw, których nie „weckujemy”
przed drukiem katalogu.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym ten projekt radą i – często - bardzo
konkretną pomocą. I zapraszamy tych wszystkich, którzy w tym działaniu chcieliby pomóc w przyszłości. Bo – tak sądzimy – to bardzo dobre i konkretne wsparcie złotniczego środowiska.
Chyba już czas przestać klepać w klawisze. Czas na „trójwymiarową” rozmowę. A jaka będzie,
zależy wyłącznie od złotniczej braci. Ja również biorę się za palnik i młotek, bo aż świerzbi, żeby odpowiedzieć. Zacznę chyba od pracy Andrzeja Jacyszyna…
Mariusz Pajączkowski
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Opracowanie fotograficzne katalogu wykonało www.pb-studio.pl
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bransoleta – srebro, złoto

www.byczewski.com

My, Naród...

Jacek Byczewski
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www.woytek.pl

Wojciech Rygało

brosze – srebro, heban, lakier

Tryptyk – to mnie boli

12

pierścionek, naszyjnik – mosiądz, emalia

www.majawozniak.eu

Rainbow revolution

Maja Woźniak
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www.kozubscy.pl

Zofia i Witold Kozubscy

brosza – aluminium, srebro, stal

Drabinka
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Co determinuje wartość przedmiotu?
Czy jest jeden, uniwersalny wyznacznik?
Czym był dla człowieka neolitycznego tłuk
pięściowy, jaką miał wartość, a jaką diament?
Jaką wartość dla człowieka współczesnego
stanowić może tłuk pięściowy?
Wartość. Co to jest?

pierścionek, obiekt – złoto, brylant, krzemień pasiasty

www.facebook.com/Warsztaty-złotnicze

Dwie wielkości - dwie wartości

Jacek Skrzyński
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www.plastyk.katowice.pl

wisiory – srebro, papier

Sylwia Szołtysek

Metamorfoza
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Lustro, choć obiektywnie odbija obraz, nie wyraża stanu oczekiwań. Nasze są egoistyczne i dlatego przyjmujemy własne.
Ale lustro podpowiada informacje i obrazy do
przemyśleń. Fotografia – jako obraz rzeczywisty
jest przekazem jednoznacznym formalnie i statycznym – z lustrem możemy „podyskutować”.
Prawda i tak będzie należała do nas.

brosza – aluminium, plexi, lustro, PVC, magnes

szadko2@onet.eu

Nic nie jest takim jakie się wydaje

Andrzej Szadkowski
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www.instagram.com/tadeusz.jaskowiak

Tadeusz Jaśkowiak

brosza – srebro, stal

Wariacja fortepianowa 1
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brosza - srebro, emalia komórkowa, cyrkonia

www.samaiajewellery.com

„Silence is so accurate”. Nanga Parbat 2018

Anna Betley
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www.ostrowskidesign.pl

Jacek Ostrowski

pierścionek – srebro, żywica, bursztyn

Rooster
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Sześcioletni Guo Bin z chińskiej prowincji Shanxi
w sierpniowe popołudnie nie wrócił z podwórka
na obiad. Zaniepokojeni rodzice szukali go pięć
godzin i znaleźli z zakrwawioną twarzą i wydrążonymi oczami…
Podejrzenie padło na handlarzy ludzkimi narządami, którzy, według organizacji Global Financial Integrity, rocznie mają około jednego miliarda dolarów zysku za proceder czarnego handlu
ludzkimi narządami.

naszyjnik – miedź, srebro, poliester

www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Transplantacje, to nie tylko nadzieja

Marek Nowaczyk
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www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Marek Nowaczyk

brosza, pierścionek – miedź, srebro, akryl, lakier

Transplantacje, to nie tylko nadzieja
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pinsy – srebro, klocki Lego, żyletki

bossandrzej@gmail.com

Klocki

Andrzej Boss
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www.jacyszyn.pl

Andrzej Jacyszyn

obiekt – kredki, srebro, stal, mosiądz

Moim zdaniem... historię piszą od nowa
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naszyjnik – srebro, fotografia, cyrkonia

www.magangallery.com

GOD@universe.com

Andrzej Pacak
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…”Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią
i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym” Biblia.
Raport „Millennium Ecosystem Assessment Report” z 2005 r. ocenia, że 60% światowych ekosystemów jest obecnie zdegradowanych, a tempo wymierania gatunków jest 500 razy szybsze
od typowego dla ostatnich milionów lat. Wzrost
tempa znikania gatunków nastąpił około 10 tysięcy lat temu, wraz ze ekspansją populacji ludzkiej.

www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Elżbieta Held

brosze – srebro

Człowiek - to brzmi dumnie?

26

stojak na smartfon, wisior – srebro, bursztyn

k.w.nowinski@gmail.com

Amulet, talizman czy fetysz?

Krzysztof Nowiński
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To mój komentarz z roku 2005 do brutalnej rzeczywistości początku XXI wieku, pełnej agresji,
wojen i pogardy, jaką niósł człowiek człowiekowi. Szczególnie znaczącym stawał się w tym czasie konflikt na granicy religii, zwłaszcza w trójkącie chrześcijaństwo – judaizm - islam. Moim
znakiem protestu stała się schematycznie zarysowana sylwetka „ludzika” wykonanego z drutu, który gestem i rekwizytem zamknięty został
w ograniczonej przestrzeni. Prosty „ludzik”, tylko
przypominający formy antropoidalne, w założeniu ma komunikować prostą prawdę: nie forma,
a treść, działania i intencje ludzi są istotne i zapamiętywane. I te dobre, i te złe.
W roku 2018 z przerażeniem obserwuję to, co
dziś się w Polsce dzieje. Już nie tylko religia, ale
każdy pretekst może być powodem do agresji,
kłamstwa, złości, destrukcji. Tacy naprawdę jesteśmy? Tak łatwo demony XX wieku przywołać
tu i teraz? Tak łatwo nam kłamać, pluć, zapominać i być złymi ludźmi? Tacy chcemy być?
My – Dumni Polacy...

www.galeriaotwarta.pl

Mariusz Pajączkowski

bransoleta, wisior, brosza – srebro

Mój wspaniały świat
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obiekt – srebro, tytan, mosiądz, drewno

www.manufakturazlotnicza.eu

Zmiany. Zmiany? Zmiany!

Piotr Cieciura
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leukogranat@wp.pl

Urszula Wasilewska

bransoleta - srebro, heban, materiały propagandowe

… coś tu jednak nie gra!
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„Makaron na uszy”- kilkakrotnie słyszałem takie
powiedzenie.
„Nawijają makaron na uszy…”
To powiedzenie miało być pogardliwym wyrażeniem stosunku do kłamstw nas otaczających.
Kłamstw w polityce, reklamie, w otaczających
nas przedmiotach, w obrzędach nie tylko świeckich.
Ogarnia nas zakłamana bylejakość sprzedawana
w sferze materialnej i w relacjach międzyludzkich.
Miałkość sprawnych złotoustych…

zausznice - silikon, srebro

www.krzemien-sandomierz.pl

Makaron na uszy

Cezary Łutowicz
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www.woytek.pl

Wojciech Rygało

obiekt – srebro, emalia, mosiądz, taśma bawełniana

Węzeł
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płyta akwaforty, odbitka, fotografia

www.tzietara.jaw.pl

Studium leśne 18

Tadeusz Ziętara
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www.tzietara.jaw.pl

Tadeusz Ziętara

brosza – srebro, miedź, cyrkonie

Studium leśne 18
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pierścionek – złoto, srebro. topaz, diamenty szampańskie

www.sliwowski.com.pl

Małe jest piękne, a większe...

Jakub Śliwowski
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www.magdalenamaslerz.pl

Magdalena Maślerz

naszyjnik - srebro, zęby sarny, żywica, perła

Sen o wypadających perłach
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naszyjnik/pierścień - srebro, koralowiec, rzemień

www.facebook.com/argentifaber.argentifaber.7

Natura appetit perfectum?

Wojciech Jerzy Bryłka

37

www.artegato.pl

Barbara Ludwicka

pierścionki – mosiądz

Eternal Dualism of Imperfection
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Do stworzenia pracy skłoniła mnie choroba najbliższej mi osoby …
…moim zdaniem…
jest to komunikat nie tylko do niej, lecz też do
osób zmagających się na co dzień z podobnym
problemem…
…cukrzyca typu1…
…warto wiedzieć…
warto komunikować…
…a biżuteria jest jednym z nośników informacji…

naszyjnik – srebro, silikon, plastik

rwojcik@interia.pl

Nie tędy droga córeczko...

Radosław Wójcik
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michal.fatyga@wp.pl

naszyjnik – mosiądz, srebro

Michał Fatyga

Witamy uchodźców
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Grzech, i kamień, który ciąży jak grzech.

brosza, wisior, pierścionek – srebro, kamienie ozdobne

www.plastyk.katowice.pl

Siedem grzechów głównych

Miłosz Bukowski
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www.plastyk.katowice.pl

wisiory, pierścionki – srebro, kamienie ozdobne

Miłosz Bukowski

Siedem grzechów głównych

42

naszyjniki – mosiądz, miedź, emalia

www.majawozniak.eu

Pro choice

Maja Woźniak
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Wnusiu,
małżeństwo to jest najtrudniejsze wyzwanie dla
obu stron.
Małżonków różni wszystko.
Inne domy, wychowanie, zwyczaje, inna kuchnia i rytm dnia, różne podejście do życia.
Inne książki przeczytane i ulubione, różny sposób rozmawiania, siadania, spania i modlitwy.
Różnie się ludzie myją, inaczej denerwują, różne
są ich marzenia i cele.
Bierze się ślub z zupełnie obcym człowiekiem,
choćby i długo oboje się znali.
Różni ich niemal wszystko.
I do tego różni ich jeszcze płeć...
My, kobiety, zawsze będziemy chcieli was, mężczyzn, zmieniać.
A wy zawsze będziecie z tego niezadowoleni.
Angelique Kozłowska (z domu Neff),
urodzona w roku 1896
(moja Babcia, rozmowa z roku 1984).

www.facebook.com/galeriaotwarta2

Mariusz Pajączkowski

brosza – srebro, silikon

Miejsce mężczyzny (według Grażyny)
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bransoleta – srebro, topazy, granaty

www.hannaczarny.pl

Libra I

Hanna Czarny
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Moim zdaniem … wszystko w naturze rodzi się,
żyje, umiera, aby znów rodzić się na nowo…
„Wszytko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu. Wszystko zamiera, wszystko
zakwita; wiecznie rok bytu bieży.
Wszystko się łamie, wszystko znów się spaja;
jednakie buduje się wieczne domostwo bytu.
Wszystko się rozłącza, wszystko wita się ponownie; wiernym pozostaje sobie wiecznie bytu kolisko.
W każdem mgnieniu poczyna się byt; wokół
każdego „tutaj” toczy się kula „tam”. Środek jest
wszędzie. Krzywy jest szlak wieczności”.
Fryderyk Nietsche, Tako rzecze Zaratustra

www.facebook.com/KaHJewellery

Kamila Hoffman

naszyjnik – srebro, perły, lapis lazuli, bursztyn

Wszystko się łamie, wszystko się spaja
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„Czy jest coś równie głupiego, jak samemu sobie
się podobać, samego siebie podziwiać? „
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty
Pierścionek obrazuje pychę, brak wiedzy, samozadowolenie, wysokie ego. Wykonany został
minimalnym nakładem pracy. Takim, jaki wkład
wnoszą osoby niekompetentne, zajmujące intratne stanowiska wynikające z układu.

pierścionek – srebro, bursztyn

Najważniejsze być zadowolonym z siebie

krzesimowscy@o2.pl

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
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„Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że
dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.”
Georg Orwell, Rok 1984
Każdy człowiek pragnie być wolnym, jednak od
poczęcia jesteśmy zaszufladkowani. Ograniczają
nas geny, zaprogramowane w genach choroby,
przypadkowy stan, kod kulturowy, warunki zewnętrzne. Mimo wszystko zawsze instynktownie
będziemy walczyć o godność i wolność, której
warunkiem jest wiedza, nie poddawanie się manipulacji, reklamie, propagandzie oraz nie godzenie się z ideologią sprzeczną z naszymi poglądami.
Praca dedykowana osobom niepełnosprawnym,
którym wolność została odebrana bez ich zgody
i braku możliwości walki o nią.

krzesimowscy@o2.pl

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy

pierścionek – srebro, bursztyn

Wolność to nie tylko stan umysłu.

48

Komunikacja, rozmowa, relacja, bezpośrednie
spotkanie twarzą w twarz. Czym te wartości są
dla nas obecnie? Czym są w czasach Fecebooka,
Instragrama, Twittera i masy innych socjalmediów?
Czy chcemy budować nasze relacje z ludźmi,
czy też wolimy być samotni w tłumie?

pierścionek - srebro, mosiądz, karta SD

www.instagram.com/oliwiazembaty

Komunikacja

Oliwia Zembaty
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Czy coś, co jest małe, może być wielkie?
Czy proste może być kręte albo jednokolorowe
może stać się wielobarwne?
Czy forma może być treścią, a minimalizm czymś
więcej niż sztuką?
Minimalną przestrzeń można dowolnie kształtować. Podobnie kolczyki, które bezustannie mogą
przybierać rozmaite kształty, niosąc przy tym
różnorodne znaczenia.

www.instagram.com/jewellery_hana

Hanna Urbańska

kolczyki – srebro, fusing szkła

Wielki minimalizm
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pierścionek – srebro, heban, turmaliny

www.marekus.com

Tres Turmalinas (Trzy turmaliny)

Marek Rekus
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www.marekus.com

pierścionek – srebro, czarny koral, perły z Tahiti

Marek Rekus

Co słychać na dnie oceanu?
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Na ziarnku maku stoi mały dom,
Pieski szczekają na księżyc makowy
I nigdy jeszcze tym makowym psom,
Że jest świat większy, nie przyszło do głowy.
Czesław Miłosz, Przypowieść o maku

bransoleta, kolczyki, pierścionek, wisiorek – srebro, miedź

urlikrobert@gmail.com

Maki

Robert Urlik
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Element - moc łączenia;
Clou - cel wspólnej drogi;
Błysk - niech szczęście trwa

www.facebook.com/amp.pracownia

Maciej Pietrzkiewicz

naszyjniki – srebro, kryształ górski, złoto, bursztyn

Element

Clou

Błysk
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naszyjnik – srebro, szkło, perła

www.stasiewicz-jewelry.com

Każde życie jest piękne

Justyna Stasiewicz
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www.marcinboguslaw.pl

Marcin Bogusław

brosza – srebro, stal

Ani me, ani be
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zausznice i pierścionek – srebro, kryształ górski

www.plastyk.katowice.pl

Mój świat

Julia Wolny
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pół srebrnego dolara amerykańskiego z roku 1964
złotówka polska z roku 1986
20 czechosłowackich halerzy z roku 1981
10 polskich groszy z roku 1949
2 feningi zachodnioniemieckie z roku 1982
złotówka polska z roku 1990

www.pajaczkowski.art.pl

Mariusz Pajączkowski

pierścionek – srebro, mosiądz, aluminium (z przewalcowanych monet)

Dewaluacja (czasu, wartości i formy)
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naszyjnik – srebro, brylant

www.instagram.com/tadeusz.jaskowiak

Tu i teraz

Tadeusz Jaśkowiak
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www.facebook.com/joanna.mirecka.szuleta

Joanna Mirecka-Szuleta

obiekt - brązal, miedzionikiel, mosiądz, srebro

Zawłaszczanie państwa. „Daleko nie polecimy...”
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bliźniacza
ostatniego argumentu w sporze
o noszenie krzyżyka

czubata

dyskretna

nieufna
jelcynówka

zastawa stołowa – srebro, mosiądz, stal, szkło

www.facebook.com/zlotnictwoinfo

Łyżeczki z XX wieku

Mariusz Pajączkowski
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Dopasuj w XXI wieku:
1 łyżeczka racji ostatecznej
3 łyżeczki społeczno-polityczne
3 łyżeczki rodzinne
3 łyżeczki gastronomiczne
3 łyżeczki psychologiczne

ulotna

po rozwodzie

płaska

barowa kat. IV

dla kawo-palacza
po przejściach
z przegięciem na lewo

www.facebook.com/krzemienpasiastyinfo

Mariusz Pajączkowski

zastawa stołowa - srebro, kamienie ozdobne, papieros

Łyżeczki z XX wieku

www.inneobraczki.pl
mama.inneobraczki.pl

Blachy z odlewu ciągłego
Druty
Płaskowniki
Topienie
Rafinacja
Usługi galwaniczne
Styki

www.walcowniametali.pl

Walcownia metali BIURO:

Walcownia metali SKLEP:

biuro@walcowniametali.pl

ul.Dźwigowa 57

ul.Marszakowska 115 lok. 231

01-376 Warszawa

00-102 Warszawa

Pn. - Pt. 8.00-16.00

pn.- pt. 9.00-14.00

sklep@walcowniametali.pl
tel./fax 22 631-88-87
tel. 602 254 587
tel. 604 596 199

tel. 574 080 007

Targi Złotniczo -Jubilerskie

04-06.10.2018
WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14

ORGANIZATOR TARGÓW:
Fundacja dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej
ul. Piekarska 20, 00-264 Warszawa (w siedzibie
Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków,
Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy)
Biuro Organizacji Targów:
Komisa - Pieńkowski Marcin
Komisarz
tel. 692-556-543
Z-ca Komisarza - Kłosek Magdalena
tel. 694-465-266
e-mail: targi@tjexpo.pl

a m be r mart
być

6-8.09.2018

warto

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI BURSZTYNU

Gdańsk
ambermart.pl

amberif

26. Międzynarodowe Targi Bursztynu,
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich
20–23.03.2019
amberif.pl
fashion Yan Novac | biżuteria Danka Czapnik

Mamy K do biżuterii
fotografia
wideo

www.pb-studio.pl
info@pb-studio.pl
tel. +48 58 520 90 99

