Moim zdaniem… Wystawa biżuterii z komunikatem

11. Sandomierz
Od 5 lipca do 1 września 2019 wystawa projektu „Moim zdaniem...” gościła w Muzeum
Okręgowym w Sandomierzu. Przez całe wakacje obejrzało ją 18460 osób!
Odnotowaliśmy niesamowitą reakcję publiczności. Organizatorzy poprosili widzów (to
jest stały element wszystkich wystaw projektu), aby podzielili się swoimi emocjami
(nie oceniali designu prac, lecz emocje, jakie prace wywołują!) poprzez przyklejenie
czerwonej lub zielonej kropki na szybie gablotki. Tym razem głosów było tyle, że
niektóre prace zostały niemal zasłonięte. Pracownicy muzeum mówili, że nie pamiętają
takich dyskusji przy gablotkach. Nie zawsze odwiedzający zgadzali się z tezami
autorów, ale przecież o to właśnie chodziło: o skomunikowanie się z odbiorcą poprzez
trójwymiarową, złotniczą formę. Udało się to wspaniale.
12. Legnica
Październik to czas prezentacji w Galerii Sztuki w Legnicy. Wystawa będzie
pokazywana od 2 do 26 października. Galeria Sztuki w Legnicy to jedno z
najważniejszych miejsc na mapie współczesnej sztuki złotniczej i biżuterii autorskiej.
Finisaż odbędzie się 25 października o godz. 18 i będzie połączony z zakończeniem
obchodów czterdziestolecia legnickich spotkań. Bo cykl wystaw i konkursów,
rozpoczęty w roku 1979, to dziś największy i najdłużej trwający projekt związany ze
współczesnym złotnictwem na świecie! Taki jubileusz planujemy spędzić w naprawdę
licznym gronie.
Swoje zdanie w formie biżuterii dołączyli kolejni złotnicy. Projekt ewoluuje i z wystawy
polskiej tworzy się wystawa nie tylko europejska, lecz już światowa, bo wśród
uczestników są twórcy z USA, Argentyny, Chile, Australii. Z tej okazji został
przygotowany folder „Uzupełnienie 7”, w którym dokumentujemy kolejne prace,
dołączone do projektu.

13. Zabrze
Od listopada 2019 do stycznia 2020 roku wystawa będzie prezentowana w salach
Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Ostatnimi laty współczesna biżuteria nie często gości na
Górnym Śląsku, a przecież tam powstają bardzo ciekawe realizacje z zastosowaniem
węgla kamiennego, tam (w Katowicach) prężnie działa średnia szkoła plastyczna z
kierunkiem związanym z projektowaniem biżuterii, tam wreszcie znajdują się
naprawdę bogate i ciekawe zbiory, gromadzone przez Muzeum w Gliwicach. Nie mogło
więc zabraknąć Górnego Śląska na trasie naszego projektu.
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