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pierścionek - srebro, patyna
ring - silver, patina

zestaw 5 prac - stal, srebro, mosiądz, czarny diament
set of 5 elements - steel, silver, brass, black diamond

Dlaczego księża pedofile są chronieni przez Kościół, a ich
bezbronne ofiary są szkalowane? Dlaczego ludzie, którzy
mają zbrodnie na sumieniu, nie podlegają ekskomunice
i nie trafiają do więzień, a są kryci i przenoszeni do
innych placówek, gdzie dalej szerzą zło i w potworny
sposób krzywdzą dzieci? Dlaczego ofiary zmuszane są do
milczenia?

Jedna z definicji słowa „dziki” to - nieposkromiony
i nieudomowiony.
Prace te mają odniesienie do rewolucji przemysłowej,
ze wszystkimi dobrymi i złymi konsekwencjami.
Ale przenoszą nas też do dzieciństwa, kiedy budowaliśmy
rozmaite przedmioty za pomocą elementów zabawek
budowlanych. Do tworzenia swoich prac używam bardzo
starych, powojennych fragmentów zabawek.
Kiedy przyjrzymy się instrukcjom, to głównie w nich
były plany budowy czołgów, artylerii i innych narzędzi
zabijania,
Bardzo maczo!
Ja tworzę z nich swoją biżuterię, ale z pogodnym,
pokojowym nastawieniem.

Why are pedophile priests protected by the Church,
whereas their victims are slandered? Why aren’t people
with crime on their conscience excommunicated ? Why,
instead of going to prison, they are moved to other
parishes, where they can spread evil and continue to abuse
children? Why are the victims intimidated into silence?

One of the definitions of wild: NOT TAMED
OR DOMESTICATED
This Collection is a reference to the Industrial Revolution
with all the good and bad consequences.
But it brings us also to our childhood when we were
building all kind of items with this construction toys.
Those I use are very old ones, post war toys.
When we have a look at the old assembly instruction
books of these toys, we can find a lot of construction plans
of tanks, artillery pieces and other killing machines.
Very macho!
I like to construct jewelry pieces of it. Much more peaceful.

Małgorzata Chruściel-Waniek
Wielka Tajemnica Wiary
A Great Mystery of Faith

www.gosiawaniek.pl

https://www.instagram.com/alainroggeman/

Alain Roggeman
Dzikość
Wild
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pierścionek - srebro, bursztyn, diament, cyrkonie
ring - silver, amber, diamond, zirconias

Marcin Boguslaw
Boczek, czyli być albo nie być
Bacon, to be or not to be

www.marcinboguslaw.pl

naszyjnik - srebro, laminowany rysunek na papierze, tkanina
necklace - silver, laminated drawing on paper, textile

www.gulbierz.pl

Dorota Gulbierz
Tylko Naga Prawda Mnie Wyzwoli
Only Naked Truth Can Liberate Me
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naszyjnik – pleksi, srebro, ołów, bawełna
necklace – perspex, silver, lead, cotton

pierścionek – srebro, nasionko
ring – silver, seed

Przedstawienie “świątyń czystego powietrza” Daana Roosegarde’a w Pekinie,
gdzie ludzie zabierają dzieci, by bawiły się w czystym powietrzu
Kapsuła czystego powietrza; to rzecz cenna, dar dla rodziny, przyjaciół lub
ukochanych. Czyste powietrze jest zamykane w pojemnikach i sprzedawane.
Takie pojemniki starczają na trochę ponad minutę, a ich cena detaliczna
waha się od 18 do 80 funtów..
„Najcenniejsza rzecz, jaką mógłbym ci dać” to kolejna praca na organizowaną
przeze mnie grupową wystawę pod tytułem „SMOG”, firmowaną przez Royal
College of Art (RCA) i Arthill Gallery w Londynie w marcu 2018.
„SMOG” jest efektem zorganizowanego przez uczelnię wyjazdu do
Szanghaju, na który dostałem się w czasie studiów magisterskich. Tytuł
odnosi się do konotacji związanych ze zjawiskiem smogu, smogu nie tylko
atmosferycznego, ale też umysłowego, kulturowego, fizycznego, smogu słów,
który nas obezwładnia.

Niedawno, z powodu zmian klimatycznych i topnienia wiecznej zmarzliny,
został zalany Globalny Bank Nasion na archipelagu Svalbard w Norwegii. Jakaż
to smutna i paradoksalna sytuacja.
Może wszyscy potrzebujemy specjalnego pierścienia-kapsuły, żeby mieć szansę
przetrwania.
„W trybie awaryjnym, oszczędzanie wody” to pierścień-kapsuła zawierający
jedno nasionko.
Powód wojen
Potrzebna tylko szczelina
Trzy ziarna piasku,
I tyle wilgoci, ile starcza na oblizanie warg,
Żeby ocalić nas od naszych własnych zaniedbań.
Uklękliśmy razem,
W słońcu,
Ale nie żeby się modlić.

Introducing the „Temples of Clean Air” - by Daan Roosegard, Beijing - where
people take their children to play in clean air.
This is a capsule of fresh air, it is precious, a gift perhaps given between,
family, friends, or lovers.
Clean air is now bottled and sold globally. The canisters last just over a minute
and retail from between £18 and £80.
„The Most Precious Thing I Could Give You” is a further development within a
collection I made for a self-led group exhibition entitled „SMOG”, shown and
supported by The Royal College of Art(RCA) and The Arthill Gallery, London
in March 2018.
SMOG, was the reaction and result of a field trip I won a place on, during my
Masters led by The Royal College of Art, to Shanghai in November 2017, the
title investigated the ideas surrounding the phenomena of smog; a cerebral
smog of words, understanding, culture, a metaphorical smog, a physical smog.

Anthony Wong
Najcenniejsza rzecz, jaką mógłbym ci dać
The Most Precious Thing I could Give You
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www.anthonywongjewellery.co.uk

The Svalbard Global Seed bank in Norway was recently flooded due to climate
change causing the permanent frost to melt.
How sad and ironic a situation?
Perhaps we all need that special capsule ring to ensure a chance of survival.
“In Emergency, water sparingly”, is a capsule ring holding a precious single seed.
A Thing to Cause Wars
What’s needed apart from a crack,
Three grains of sand,
and a lipsmack of moisture.
To save us from our neglect.
We knelt together,
In the sunshine
Not to pray.

www.anthonywongjewellery.co.uk

Anthony Wong
W trybie awaryjnym, oszczędzanie wody
In Emergency, Water Sparingly
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zestaw 3 prac - żywica epoksydowa, srebro, miedź,
proszek marmurowy
set of 3 elements - epoxy, silver, copper, marble powder

Daniella Saraya
Ikar
Icarus

www.daniella-saraya.com

Ikar i jego ojciec Dedal zostali uwięzieni w labiryncie króla Minosa.
Dedal, geniusz, wymyślił drogę ucieczki. Zrobił dwie pary skrzydeł
z piór złączonych woskiem dla siebie i syna. Przed lotem ostrzegł go, żeby
nie leciał za nisko, bo wilgoć namoczy skrzydła, ani za wysoko, żeby
słońce nie roztopiło wosku…Ikar zachwycony lotem pofrunął tak wysoko,
że słońce roztopiło wosk i skrzydła się rozpadły… Ikar wpadł do morza.
Czasami każdy z nas jest jak Icar. Oszołomieni celem - wychowani, żeby
być najlepszym, chcemy tego, czego nie możemy osiągnąć. Pragniemy
więcej i więcej, bez refleksji – po co to nam, bez patrzenia w dół, na innych
ludzi, rozpychając ich łokciami.
Choć stworzeni do chodzenia po ziemi nie przestajemy marzyć o chwili,
w której rozwiniemy skrzydła i polecimy.
Mój cykl „Ikar” porusza te dwie skrajności, słońce i morze, w górę i w dół,
a my przecież jesteśmy pośrodku.
Podobnie jak w większości moich prac, tutaj także interesuje mnie związek
między naturą ludzką a substancją materialną. Jak można to zbadać?
W odniesieniu do, a może przez innych?
Ikar jest postacią symbolizującą nieustanną walkę człowieka, między
nieskończonym pragnieniem osiągnięcia wyższego, a ograniczonymi
możliwościami.
Innymi słowy, możliwość latania ma podwójne znaczenie - fizyczne
i metaforyczne.
To chciałam pokazać w tym cyklu. Inspiracją biżuterii był świat ptaków,
a kiedy jest ona noszona na ciele, staje się jego integralnym elementem,
rosną nam skrzydła. Ale to nie skrzydła Dedala, lekkie i zwiewne,
a wręcz przeciwnie. Ciężkie skrzydła, które przypominają nam o naszych
ograniczeniach, o grawitacji. Skrzydła połamane, rozpadające się, skrzydła
w procesie rozkładu.
Do swoich prac wybrałam materiały, które symbolizują ten podział lekka, delikatna tkanina miesza się z twardym i stabilnym kamieniem sprawdzałam, jak mogę je łączyć, by nie rozpadły się i nie zniszczyły.

www.daniella-saraya.com

Icarus and his father Daedalus were imprisoned in the labyrinth by King
Minos. Daedalus, who was a genius, found a way to escape. Out of wax and
feathers he made two pairs of wings for himself and his son. Before the flight
he warned him to fly neither too low, nor too high, so that the dampness
of the sea would not clog his wings or the sun’s heat would not melt them...
But Icarus, thrilled by the experience, got excited and flew so high that
the sun melted the wax. The wings were destroyed and Icarus fell into
the sea.
Sometimes we are like Icarus. Dazzled by the goal, trained to be the best,
we want what we can’t get, try to reach higher, achieve more, often without
asking why, without looking down, without understanding the purpose.
Created to walk on the ground, we never stop dreaming about the moment
we will grow our wings and fly.
My project moves between the two extremes, the sun and the sea, up and
down, whereas we are there, standing in the middle.
Like most of my works, here too, I am interested in the relationship between
human nature and the nature of the matter. How can one be explored
in relation to, and through the other?
Icarus is a complex figure that symbolizes constant human struggle, the state
between the endless desire to reach higher and the limit of our abilities.
In other words, the possibility of flying has a double meaning – physical
and metaphorical.
The same is true about jewellery. Its shapes are inspired by the world
of birds, and when they are worn on the body, they allow it to grow wings.
But not wings like the ones Deadalus built, on the contrary – heavy wings,
which remind us of our limitations, of gravity; broken and disintegrating
wings, wings in the process of decay.
I chose to work with materials that symbolize this division: light, delicate
fabric and hard and stable stone. I wanted to explore how far I can go
before the work falls into pieces and is destroyed...

Daniella Saraya
Ikar
Icarus
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pierścionki – żywica epoksydowa, srebro, plastik, aluminium, kamień
syntetyczny
rings – epoxy resin, silver, plastic, aluminium, synthetic stone

obiekt - żywica, miedziowane owady, płatki złota, srebro
object - resin, insects, copper, gold plate, silver

Biżuteria nie może być ograniczona funkcją. Uwalniając ją z gorsetu
funkcji, otwieramy nieskończone pole eksperymentu, co może prowadzić
do owocnych doświadczeń artystycznych. Zasadą, na której oparte
zostały moje próby, było pragnienie przywrócenia w materialnej biżuterii
zasadniczej roli temu, co niematerialne.
Podkreślając prymat aspektu niematerialnego, sprawiamy, że biżuteria jest
postrzegana z innej perspektywy. Odwrócona zostaje cała skala wartości
i priorytet zyskuje wrażliwość skojarzeń.
Inną cechą łączącą te próby ze sztuką konceptualną jest obojętność
na wartości estetyczne, które są ściśle związane z wartością formalną.
Moje prace mają głównie prowokować reakcje, pobudzać do rozmów
i rozmyślań, otwierać dyskusje na temat biżuterii. Następuje tu przede
wszystkim przesunięcie punktu ciężkości z doświadczenia estetycznego
na intelektualne, choć właściwie należałoby powiedzieć, że doświadczenie
estetyczne jest tu tożsame z doświadczeniem intelektualnym.

Moja praca jest hołdem złożonym grze sprzecznych
czynników: istnienie i rozkład. Owady stały się postaciami
melodramatycznych scen śmiertelnego bezruchu,
zatrzymany kadr wiecznie obecnego rozkładu.
My work juxtaposes and celebrates the interplay
of warring factions, preservation and disintegration. They
become the characters in melodramatic scenes of mortal
stillness and ever-present decay.

Jewels cannot be confined within the limits of their function. Through
liberating jewels from these limits, infinite experimentation fields are
opened, which may lead to fruitful artistic experiences. The founding
assumption of these attempts is the wish to return the central role to the
intangible aspect in relation to the tangible aspect of jewels.
By asserting the primacy of the intangible aspects, jewels are seen
from a different perspective, an entire scale of values is refounded, with
the privilege for the finest perceptions.
Another aspect combining these attempts with conceptual art is
the indifference towards the aesthetic value, which is strictly connected
with the formal value.
The main purpose of this work is to provoke reactions, start discussions,
rise considerations, and open new debates on jewels. The point
is shifting the focus from the aesthetic to the intellectual experience,
or rather the aesthetic experience is the intellectual experience.

Fabrizio Tridenti
AC standard II

www.facebook.com/fabrizio.tridenti

www.kellymccallum.com

Kelly McCallum
Pozbawione tytułu
Untitled
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obiekt - drewno orzechowe, mosiądz, skóra, hardware
object - walnut wood, brass, leather, hardware

Enrica Prazzoli

www.enricaprazzoli.com

Narzędzie 2, albo urządzenie do regulowania przepływu informacji nas atakujących
Device 2, or device to regulate the flow of excessive information we are subjected to

naszyjnik - srebro, drewno, masa termoutwardzalna,
szkło, koraliki gumowe
necklace - STG SIL, wood, polymer clay, glass, beads
rubber

www.felicitypeters.com

Felicity Peters
#Ja też…Czas posprzątać?
#Me Too…Time To Declutter?
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obiekt - drewno, mosiądz, srebro, złoto, masa perłowa
object - wood, brass, silver, gold, mother of pearl

Iwona Grabowska
Schody do nieba
Stairs to Heaven

www.iwonagrabowska.pl

naszyjnik - srebro, sznurek bawełniany
necklace - silver, cotton string

www.instagram.com/jewellery_hana

Hanna Urbańska
DNA
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naszyjnik - srebro, stal, akwamaryn, tworzywo sztuczne
necklace - silver, steel, aquamarine, plastic
Wojna, zniszczenie…
Spojrzenie z bezpiecznej odległości wzbudza ciekawość
i zainteresowanie.
Zmiana perspektywy uświadamia nam ogrom nieszczęścia, wywołuje strach, przeraża...

brosza - fragment asfaltu, miedź, stal
brooch - found asphalt fragment, reclaimed copper,
stainless steel
O pustce i o tym, co po sobie zostawiamy
On Emptiness and What We Leave Behind

War, destruction ...
Looking from a safe distance is arousing the curiosity
and the interest.
The change of the prospect is making us aware
of the enormousness of the misfortune, is evoking fear,
is horrifying...

Mariusz Deka
Aleppo

www.deka-jewellery.pl

www.lietamarziali.co.uk

Lieta Marziali
Dziura
Pothole
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naszyjnik ze znalezionych na polu: owcza wełna, łuska
naboju, drewno, zardzewiały drut…
necklace - found sheep’s wool, found shotgut cartridge
case, found wood, found rusty wire…

naszyjnik - sztuczne perełki, koraliki udające złoto,
sztuczny złoty łańcuszek…
necklace - fake pearl necklace, fake accessories, fake gold
beads, fake gold chain…

O alchemii przed, między i po…
Często jesteśmy sprawcami i ofiarami przypadkowej
obserwacji. Znalezisko nie jest tylko znaleziskiem,
ale zamrożonym momentem w czasie, migawką
doświadczenia, splataniem ciała, krajobrazem i aktem
spacerowania napawajac się nim. Tak jest, kiedy
poświęcamy czas, aby obudzić naszą świadomość tego
momentu, że zaczynamy pytać: jaki jest cykl życia
i śmierci, cykl znikania i ponownego pojawiania się,
cykl wydobywania i doskonalenia wreszcie depozycji
i odkrycia tych obiektów?
(tłumaczenie Gosia Oldakowski-Pacak)

O pysze i chorobie sztuczności
On Vainglory and the Affliction of Affectation

On the Alchemy of Before, Between and Beyond.
Sheep, shotgun cartridges and fence wire are a staple
of the England’s Norfolk countryside. And so are
the famous golden treasures of Queen Boudica’s Iceni.
But we are often the perpetrators and victims of casual
observation. A find is not just a find, but a frozen moment
in time, the snapshot of an experience, braiding together
body, landscape and the acts of walking and foraging. It
is when we take the time to awaken our consciousness to
this moment that we we begin asking: what is the cycle
of life and death, of disappearance and reappearance,
of extraction and refinement and then of deposition and
discovery of these objects? And what is ours?”

Lieta Marziali
Pola Norfolk
Norfolks Fields

www.lietamarziali.co.uk

www.lietamarziali.co.uk

Lieta Marziali
Pozer
Phoney
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bransoleta - żelazo, mosiądz
bracelet - iron, brass

bransoleta – srebro, MDF, bawełna, farby akrylowe
bracelet – silver, MDF, cotton, acrylic paints
Idea bransolety „Schwytany” sięga do praktyki
przykuwania pacjentów do kaloryfera w Szpitalu
Psychiatrycznym Bethlem. Tę metodę kontroli stosowano
jeszcze w poprzednim stuleciu.
Bransoleta była pokazywana w Monachium w ramach
wspólnej wystawy „It will all come our in the wash” grupy
artystycznej Dialogue Collective oraz artystów projektu
Handshake.
Kaloryfer skurczył się i stał się srebrny; kajdanki są
wyłożone miękkim materiałem nasuwającym skojarzenia
z celą obitą gąbką – a osoba, która nosi tę bransoletę,
może iść, dokąd tylko pragnie. Nie jest już schwytana,
lecz wolna.
The idea of the bracelet „Captured” is based on the
practice of chaining patients to a radiator within Bethlem
Mental Asylum. This method of control was used as
recently as the last century.
It formed part of a show in Munich with Dialogue
Collective and Handshake called “It will all come out in
the wash”.
The radiator is now shrunken and turned to silver; the
cuff is softly cushioned reminiscent of the padded cell the wearer is able to go wherever they please. No longer
captured but free.

Lill Yildiz Yalcin
“Yo Te Creo” (Wierzę Ci)
“Yo Te Creo” (I Believe You)

www.istagram.com/frk.yildiz

dialoguecollective.co.uk

Velvet Hart
Schwytany
Captured
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brosze - srebro
brooches - silver

Mariusz Pajączkowski
Czy tylko taki ślad zostanie?
Will Only Such a Sign Remain?

www.galeriaotwarta.pl

zestaw dziewięciu pierścionków - pleksi, srebro
set of nine rings - Perspex, silver

www.galeriaotwarta.pl

Mariusz Pajączkowski
Każdy kolor nas zdobi (Mai Woźniak dedykuję)
Each Color Adorns us (to Maja Wozniak)
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obiekt 3 elementowy - pleksi, srebro, bursztyn
three-element object - perspex, silver, amber

Mariusz Gliwiński
Urban

www.ambermoda.pl

brosza - jelutong, mosiądz, miedź, stal nierdzewna, farba, ołówek
brooch - jelutong, brass, copper, stainless steel, paint, pencil

timothyinformationlimited@gmx.com

Tim Carson
Buziaki!!! Też cię kocham
Luv too
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spinki do mankietów - srebro, masa perłowa
cufflinks - silver, nacre

Wojciech Rygało
Homofobia
Homophobia

www.woytek.pl

naszyjnik - srebro, mosiądz
necklace - silver, brass

suewainwrightsilver.co.uk

Susan Wainwright
Nie obwiniaj mnie, ja chciałam pozostać
Don’t blame me - I voted to remain
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bransoleta - mosiądz, bursztyn bałtycki, rubin syntetyczny
bracelet - brass, amber, synthetic ruby

wisior - anodowane aluminium, srebro, sztuczne oko
pendant - anodised aluminum, silver, artificial eye

Bransoleta „Czerwony Punkt” inspirowana jest symbolem
Ziarna Życia.
W każdej kulturze to symbol odradzającego się życia.
Ziarno zawiera to, co dla natury najcenniejsze. Można
powiedzieć, że jest planem na całe życie.
Może trwać w uśpieniu, zanim nastąpią odpowiednie
warunki do tego, aby wykiełkowało.
Ziarno to symbol cyklu życia, początku i końca, obfitości,
dostatku, płodności i regeneracji, siły i równowagi.
Ziarno Życia jest uniwersalnym symbolem tworzenia.
The „Red Point” bracelet is inspired by the symbol of the
Seed of Life.
In every culture, it is a symbol of a reviving life.
The seed contains what is the most valuable for nature.
You can say that it is a plan for life.
It may be dormant before the conditions are right for it to
germinate.
The seed is a symbol of the life cycle, beginning &
completion, abundance, fertility & regeneration, strength
& balance.
The Seed of Life is a universal symbol of creation.

Victoria Bramin
Czerwony Punkt - Ziarno Życia
Red Point - Seed Of Life

j.kotowicz.buczynska@gmail.com

www.kozubscy.pl

Zofia i Witold Kozubscy
Idź na wybory - wszystko jest pod kontrolą
Go to the election - everything’s under control
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naszyjnik - stal, mosiądz, srebro, aluminium, cyrkonia,
zeszyt
necklace – steel, brass, silver, aluminum, zirconium,
notebook

Naszyjnik - bursztyn, linka stalowa
Necklace - amber, steel wire

Naszyjnik “Prze/wartościowanie” odnosi się do idei
wartości i tego, co ona sobą niesie. Cały naszyjnik
wykonany jest z przedmiotów niegdyś cennych dla swoich
posiadaczy, dzięki czemu zwraca tymże przedmiotom ich
ważność, a nowym właścicielom daje szansę wejścia z
nimi, ponownie, w bliski związek.
The necklace “Re/valued” encompasses the idea of value
and what it represents. The whole necklace is made of
objects that were once very valuable to their owners,
therefore it gives those objects their importance back and
the possibility for the new owner to establish intimate
relationship with them once again.

Aneta Wrobel
Prze/wartościowanie
Re/valued

an_anet@yahoo.co.uk

www.galeriadubiel.com

Maryla Dubiel
Posprzątaj po swoim psie
Clean up After Your Dog

