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wisiory - srebro, kamienie ozdobnemarek.nieniewski@gmail.com

Każdy z nas jest inny!!! Marek Nałęcz-Nieniewski
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Moim zdaniem występują: 
Pan Cogito - starszy pan, dziwak w kapeluszu 
i w znoszonym surducie 
Ci co idą - ludzie, którzy „nie żyją” 
2018 - rok Zbigniewa Herberta 
Moim zdaniem utwór jest pełen optymizmu 

obiekt z wisiorami i broszą - srebro, krzemień pasiasty, cegła, miedź, drewno www.facebook.com/KlubArcheo/

Pan Cogito wśród tych, co idą w roku 2019 - utwór przedstawiony Monika Bajka
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www.facebook.com/KlubArcheo/

Monika Bajka

bransolety - srebro, hebanwww.bandkowski.art.pl

Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych marzeń.Andrzej Bandkowski

Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła na-
szych marzeń. 
(Jan Izydor Sztaudynger)

Życie ze sobą, to jasne i ciemne dni, to rado-
ści i smutek, splątane jak my, kiedy rozkoszy 
spragnieni, nie wiemy, czy niechęć ma ukoić, 
czy zaplątane rozplątać, czy czarne w białe 
zamienić. 
(Kemar von Kyzca)

A kiedy ona cię kochać przestanie,
zobaczysz noc w środku dnia, 
czarne niebo zamiast gwiazd, 
zobaczysz wszystko to samo, co ja. 
(Edward Stachura) 
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szpila - srebro, kryształ górski, plastik tadekjaworski@wp.pl

Pamiętajcie o ogrodach… (J. Kofta) Joanna Jaworska
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tadekjaworski@wp.pl

Joanna Jaworska

brosza i dwa wisiory - srebro, masa termoutwardzalna, akrylwww.sztukkilka.pl

Body Positive - Body NegativeMarta Norenberg

Nasze ciała nieustannie poddawane są osą-
dom, autokrytyce oraz oceniane z zewnątrz. 
Jesteśmy atakowani sprzecznymi informacja-
mi. Z jednej strony wciąż słyszymy o niedo-
skonałościach naszej cielesności, co powin-
niśmy poprawić. A co całkowicie wymienić. 
Jednocześnie jak mantrę powtarza się nam, że 
aby osiągnąć stan szczęścia, musimy zaakcep-
tować siebie. Czy zatem ta zmarszczka, tamta 
fałdka lub nierówność na skórze ma stanowić 
o naszym jestestwie?
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brosza - srebro oksydowane, atłasowa wstążka lela.lugowska@gmail.com

Mój akcent jest gorszego sortu Waleria Ługowska 
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lela.lugowska@gmail.com

Waleria Ługowska 

wisior - srebro, atłasowa wstążkalela.lugowska@gmail.com

Moim domem jest PolskaWaleria Ługowska 
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klipsozausznica - srebro krzysztofginkoregi@wp.pl

To se ne vrati Krzysztof Gińko
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krzysztofginkoregi@wp.pl

Krzysztof Gińko

brosze - srebro, stal, cyrkoniewww.marcinboguslaw.pl

Ani be, ani meMarcin  Bogusław
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pierścionek - srebro, krzemień pasiasty, bursztyn www.istagram.com/jewellery_hana

Cudze chwalicie, swego nie znacie Hanna Urbańska
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www.istagram.com/jewellery_hana

Hanna Urbańska

naszyjniki - srebrowww.instagram.com/oliwiazembaty

OtchłańOliwia Zembaty

Z pozoru niewidoczne, wewnętrznie zapląta-
ne. Stan ogarniający duszę i ciało. Stopniowo 
wciąga w otchłań, na koniec zostawia pustkę. 
Co robimy?
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brosza - srebro, stal krzesimowscy@o2.pl

Atrybuty pokory, projekt otwarty: „27:1” Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
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krzesimowscy@o2.pl

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy

mosiądz, lusterkakrzesimowscy@o2.pl

Atrybuty pokory, projekt otwarty: Pudernica Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy

„Lustereczko, powiedz przecie...”, jaki jest 
szlachetniejszy wydatek na świecie?
500+ dla niepełnosprawnego na miesiąc? NIE! 
Wybieram puder 500+ dla siebie samej co-
dziennie  (z raportu NIK - 147 000 zł). 
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pierścionek - srebro                                                           brosza - srebro patynowane www.galeriaotwarta.pl

Iluzja. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
Iluzja. Na górze na pewno będzie lepiej.

Mariusz Pajączkowski
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www.galeriaotwarta.pl

Mariusz Pajączkowski

brosze, fotografie - srebro, akryl, drewnowww.ambermoda.pl

Moim zdaniem – życie jest piękne.Mariusz Gliwiński
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obiekt - srebro, akryl, pianka poliuretanowa, papier www.magangallery.com

Order Honorowy dla Obywateli miasta Słupsk Andrzej Pacak
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www.magangallery.com

Andrzej Pacak

nóż - srebro, krzemień pasiastywww.magangallery.com

Rytualny nóż do… Andrzej Pacak

Instrukcja obsługi noża rytualnego:
- przekręć pierścień z nazwą partii na czerwo-
ną kropkę;
- wyobraź sobie, że dokonujesz zamierzonego 
czynu na przeciwniku politycznym
- przywróć pierścień do pozycji - gotowość




