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Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawa kolekcji biżuterii 2014 to pokaz ostatnich nabytków Międzynarodowej Kolekcji Sztu-
ki Złotniczej, którą od lat gromadzi legnicka Galeria Sztuki. 

Po 25 latach „srebrnych” pokazów, odbywających się dziś głównie w ramach Legnickiego Festi-
walu SREBRO, Galeria postanowiła zdyskontować swój dorobek organizacyjny w zakresie promocji 
współczesnej, awangardowej biżuterii i w 2004 r. rozpoczęła budowę stałej kolekcji. Od począt-
ku postanowiono, że kolekcja będzie miała charakter międzynarodowy, tak jak międzynarodowy 
charakter i rangę ma Festiwal SREBRO. Spośród licznie przewijających się przez Festiwal prac wy-
łuskiwano najciekawsze, w ten sposób gromadząc do tej pory już blisko 400 obiektów ponad 70 
artystów z Polski i ok. 30 ze świata. W roku 2014, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictw 
Narodowego, zakupiono ok. 50 nowych prac 30 artystów i są one prezentowane na wystawie. 

Rzeczywisty rozwój polskiej biżuterii autorskiej zaczął się w l. 70. XX w. (w dużej mierze 
wspierały go wówczas legnickie inicjatywy konkursowe i wystawiennicze), od tamtej pory jest 
w rozkwicie dorównując światowym trendom, a niekiedy je współkreując. Mimo tego, w Polsce 
współczesna biżuteria artystyczna wciąż jest niedoceniona jako samodzielna dziedzina sztuki. 
Na Zachodzie międzynarodowe współczesne kolekcje są prezentowane w stałej ekspozycji w 
wielu najbardziej renomowanych galeriach i muzeach świata (np.: w Pinakothek der Moderne w 
Monachium, Victoria & Albert Museum w Londynie). 

Legnicką kolekcję stanowi współczesna, unikatowa biżuteria oraz obiekty i instalacje desi-
gnerskie w funkcji biżuterii autorstwa najlepszych polskich i zagranicznych projektantów. Zbiór 
pokazuje ewolucję pojęcia biżuterii: od czystej ozdoby po nośnik konkretnej treści i wartości 
o społecznym znaczeniu. Jest usystematyzowany wokół dwóch porządków: chronologicznego 
i problemowego. Legnickie pokazy wielokrotnie poświęcone były aktualnym problemom spo-
łecznym czy filozoficznym i estetycznym, generując zaskakująco oryginalne i świeże, aktualne i 
nowatorskie prace. W tym zakresie kolekcja i sposób jej uporządkowania może okazać się orygi-
nalną i jedyną nie tylko w wymiarze Polski. Odrębnym działem kolekcji i ekspozycji stać się może 
użytkowy design małych przedmiotów realizowanych technikami złotniczymi.
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Robert Baines - Australia/Włochy
Meaner than Yellow brosza, srebro, farba, malowane proszkowo, 2008

Alexander Blank - Niemcy 
Memento Juniori (Sylvester) wisior, pianka poliuretanowa, srebro, nić, ręcznie rzeźbione, 2011



Jacek Byczewski - Polska
Obiekt z serii Szef kuchni poleca, srebro, złoto, stal, 1982-2009

Bogumił Bytomski - Polska 
Tryptyk żeński brosze, srebro, farba, 2009

Kamień z Rosetty II brosza, srebro, grawerowanie, patynowanie, 1997



Bartosz Chmielewski - Polska
Pora dojenia kolczyki, broszka, technika własna, monety, stal, 2012

Bez pauzy bransoleta, technika własna, srebro, skóra, 2012

Całus brosza, technika własna, srebro, zęby rekina, magnesy neodymowe, emalia, 2011



Katharina Dettar - Niemcy
Naszyjnik, miedź, różowe drewno ivory, srebro, złoto, 2012

Nils Hint - Estonia 
Fragment bezimiennego Nr. 1,2,3 wisiory, kuta stal, gotowe elementy, 2012



Marta Hryc - Polska
Protection naszyjnik, srebro, aluminium, bawełna, odlew, cięcie, lutowanie, 2009

Marta Hryc - Polska 
Bonds naszyjnik, srebro, aluminium, jedwab, perły, odlew, cięcie, lutowanie, 2009



Lee Jeong Hwa - Korea Południowa
Łatwe cięcie brosza, OHP film, stal nierdzewna, srebro, 
żywica polistyrenowa, kryształ, produkt jednorazowego użytku, 2013

Odcinanie rekinich płetw brosza, OHP film, stal nierdzewna, srebro, 
żywica polistyrenowa, kryształ, produkt jednorazowego użytku, 2013

Lee Jeong Hwa - Korea Południowa
Czerwony ocean brosza, OHP film, stal nierdzewna, srebro, 

żywica polistyrenowa, kryształ, produkt jednorazowego użytku, 2013



Dorry Hsu - Tajwan / Kanada
Lęki dzieciństwa (1,2) obiekty, haptyczne ramię, forma dowolna, 
druk 3D SLA, farbowany, srebro, żywica, silicon, 2013

Christina Karababa - Niemcy 
Trójlufka pokoju naszyjnik, nylon (druk 3D), srebro, 2013

44 naszyjnik, nylon (druk 3D), srebro, 2013



Małgosia Kalińska - Polska
Pierścień, srebro, masa plastyczna, 2011

Małgosia Kalińska - Polska 
Naszyjnik, srebro, masa plastyczna, 2011



Aneta Lis-Marcinkiewicz - Polska
Pocałuj mnie jestem taka poetycka bransolety, srebro, plastikowe koraliki, 2009

Aneta Lis-Marcinkiewicz - Polska 
Kiedyś bransoleta, srebro, stal, miedź proszkowana, kamienie Swarovskiego, 2009



Lena Lindahl - Szwecja
Wściekły naszyjnik, srebro, kwarc dymny, perły, sztuczna roślina, 2012

Grupa Projektowa Lis2 - Polska 
In the shadow obiekty, ręczne cięcie, lutowanie,  

mosiądz malowany proszkowo, ręcznie obrabiany bursztyn bałtycki, 2011



Adriana Lisowska - Polska
Spokojna wisior, gips, sztuczne perły, drewno, pleksi, srebro, fotografie, 2011

Adriana Lisowska - Polska 
SMS - System Metek Społecznych obiekt, technika mieszana, srebro, stal,  metki, 2004



Susanne Matsché - Austria
Pieprzyć biżuterię brosza, stal, montowanie, lutowanie, grawerowanie, 2013

Biżuteria jest do bani brosza, srebro oksydowane, stal, filigran, 2013
Märta Mattsson - Wielka Brytania 

Żuk brosza, drewno orzechowe, żuk, żywica, lakier, stal, cyrkonie sześcienne, 2010



Andrzej Pacak - Polska
Sex dla wszystkich brosza, srebro, srebro złocone, chryzopraz, tworzywo sztuczne, 2013

Krzysztof Piotrowski - Polska 
Naszyjnik i pierścień, srebro, 2004



Kamilla Rohn - Polska
Słonie broszko-wisior, bransoleta, srebro, emalia, 1993

Kamilla Rohn - Polska 
Ćma broszko-wisior, srebro oksydowane, ametyst, 2005



Kamilla Rohn - Polska
Jemioła naszyjnik, srebro oksydowane, srebro złocone, perły, 1995

Maria Rosa Franzin - Włochy 
J. Cornell brosza, złoto 999, srebro, koral, filc, 2011



Isabell Schaupp - Niemcy
Zwykli ludzie brosza, srebro, emalia, zdjęcie, onyks, 
tworzywo sztuczne, emaliowane, transfer zdjęcia, lutowane, 2013

Marta Schoeneck - Polska 
Złocone czołgi brosza, srebro, srebro złocone, 2004



Katarina Siposová - Słowacja 
Zakłócenie naszyjnik, perły słodkowodne, jedwabna nić, srebro, magnesy, 2012

Katarina Siposová - Słowacja
Zakłócenie brosza,perły słodkowodne, jedwabna nić, srebro, magnesy, 2014

Zakłócenie bransoleta, perły słodkowodne, jedwabna nić, srebro, magnesy, 2012



Jakub Śliwowski - Polska
Z brzytwą na poziomki naszyjnik, brzytwy, srebro, kwarc, cyrkonia, syntetyczny rubin, 2009

Jan Suchodolski - Polska 
Naszyjnik, srebro, 1996



Jan Suchodolski - Polska
Naszyjnik, karton, stal, farba, 1998

Jan Suchodolski - Polska 
Brosze kwadratowe, srebro, 1996



Mirei Takeuchi - Japonia/Niemcy
Bez tytułu brosza, żelazo, żywica, 2011

Timothy Information Limited (Timothy Carson) - Wielka Brytania 
Obserwuj ptaszynę odznaka, mosiądz, srebro, akryl, stal, farba proszkowa 2012



Timothy Information Limited (Timothy Carson) - Wielka Brytania 
Nieznane 41 (czarna) brosza, mosiądz, srebro, akryl, stal, farba proszkowa, 2012

Timothy Information Limited (Timothy Carson) - Wielka Brytania 
Wiiiiiii! brosza, mosiądz, srebro, akryl, stal, farba proszkowa, 2012



Maria Lewicka-Wala - Polska
Wisior, bursztyn, sznurek, 2008

Arek Wolski - Polska 
Obiekt, srebro, 2008



Annamaria Zanella - Włochy
Rouge line brosza, brosza, srebro, emalia, akryl, złoto, sproszkowane szkło, 2011
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