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Wszystko zależy od punktu widzenia
It All Depends on the Point of View

Jarosław Kolec

wisior – srebro, syntetyczny kamień jubilerski
pendant – silver, synthetic gemstone

Obraz, jaki widzimy w tym obiekcie, zależy od kąta, pod 
jakim patrzymy. Jak w życiu. W zależności od miejsca 
oglądania przedmiotu czy sytuacji to, co widzimy, może 
mieć zupełnie inny charakter i inaczej na nas oddziaływać.

The image we can see in this object is related to the angle 
of vision. As in life. Depending on the place from which 
we observe the thing (or situation), it can look and affect 
us variously.

Folder „Uzupełnienie 8” jest kolejnym wydawnictwem 
dokumentującym rozwój projektu „Moim zdaniem... Wystawa 
biżuterii z komunikatem”. Za nami piętnasta wystawa, w Muzeum 
Biżuterii Współczesnej w Warszawie (czas jej trwania skrócony 
został z powodu koronawirusa), przed nami pokazy w muzeach  
w Koninie i Zielonej Górze.
Pierwszej odsłonie w czerwcu 2018 roku towarzyszył katalog, 
który był zapowiedzią finiszu naszej „złotniczej rozmowy”. Każde 
działanie kiedyś się kończy, skończy się też nasza próba dodania do 
formy złotniczej - również treści - w estetyce i „komunikatywności” 
XXI wieku. Mamy nadzieję, że duży katalog, wydany na 
zakończenie naszych „trójwymiarowych dyskusji” stanie się, 
być może, intelektualną inspiracją dla projektantów tworzących 
biżuterię autorską. Bo, skupiając się na formie, naprawdę nie 
musimy rezygnować z treści.
Kolejne etapy naszej rozmowy można obejrzeć na stronie  www.
moimzdaniem.info (również elektroniczne wydania poprzednich 
„uzupełnień”) Dziś jest to jeszcze nieuporządkowany zbiór prac 
(pokazywane są one na naszej stronie w kolejności nadsyłania na 
wystawy), ale wielość realizacji i tematów stały się już przyczynkiem 
do rozpoczęcia prac redakcyjnych katalogu zamykającego projekt 
„Moim zadniem…” Ekologia, polityka, zjawiska społeczne  
i manifesty osobiste to tylko pierwsze jego  „rozdziały”. Jaki będzie 
efekt tego opracowania? Wydaje się, że znaczący, ale to zweryfikuje 
czas.
Ale dyskusja ciągle trwa.

Zapraszamy złotniczą brać.
Czekamy na Twoje Zdanie!

The Supplement No 8 is the latest booklet documenting  
the development of the project “In My Opinion… Jewellery with  
a Message”. The exhibition in the Museum of Contemporary 
Jewellery in Warsaw, the 15th one within the frames of the project, 
is just over (shortened because of the coronavirus), and the shows  
in museums in Konin and Zielona Góra are approaching.

The first show, in June 2018, was accompanied by a catalogue, 
which announced the end of our “goldsmithing conversation”. 
All actions, which have begun, must necessarily end one day, and 
so will our attempt to add content to the form of the goldsmithing 
object executed in the aesthetics and ways of expression of the 21st 
century. We hope that the final catalogue, published at the end 
of our “three-dimensional discussions”, will become, perhaps, an 
intellectual inspiration for jewellery designers. Because, focusing on 
form, we really don’t have to give up on content.

 All stages of our conversation can be viewed at www.moimzdaniem.
info (where you can also find pdfs of the previous Supplements). 
Today, it is still an untidy collection of works shown in the order 
of their submission, but the great number of entered pieces and 
the variety of topics prompt us to apply ourselves to the necessary 
editorial work. What will the final result be like? It seems that it will 
be significant. Ecology, politics, social phenomena and personal 
manifestos are only the first chapters of the intended catalogue.

The discussion is still on. Please, join it.
We are looking forward to getting your opinion!
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naszyjnik – srebro, papier, żywica
necklace  – silver, paper, resin

Kolor skóry. Kraj pochodzenia. Język ojczysty. Wzrost. 
Wiek. Wielkość stopy… etc. Czynniki, na które zupełnie 
nie mamy wpływu, a które nieraz stają się przyczyną 
odrzucenia i niesprawiedliwej oceny ze strony innych 
ludzi. Szufladkujemy siebie nawzajem, wydając sądy 
niepoparte doświadczeniem i oparte na stereotypach.
Chociaż pozornie jesteśmy od siebie ZUPEŁNIE INNI, 
mamy różne poglądy i zainteresowania, kierują nami 
inne priorytety, to w gruncie rzeczy jesteśmy TACY 
SAMI. Kierujemy się emocjami, kochamy i nienawidzimy, 
wspieramy i ranimy, radujemy się i rozpaczamy, budujemy 
i niszczymy. Żadne różnice w wyglądzie, pochodzeniu 
czy sposobie bycia tego nie zmienią.

Skin color. Country of origin. Native language. Height. 
Age. Foot size ... etc. Features that we have absolutely no 
influence on, and which often cause rejection and unfair 
assessment by other people. We segregate each other, 
expressing opinions based on stereotypes and not on our 
own experience.
Although we seem to be FULLY different from each 
other, we have different views and interests, we have 
other priorities, in fact we are THE SAME. We are guided 
by emotions, we love and hate, support and hurt, we 
rejoice and despair, build and destroy. No differences in 
appearance, origin or way of life will change that..

sztukkilka.pl

Tacy sami, ale zupełnie inni
The same, but completely different

Marta Norenberg supietras@gmail.com

Skorpion
Scorpio

Sylwester Pietras

naszyjnik – mosiądz
necklace – brass

Zodiakalny Skorpion przedstawia zasadę braku półcieni, 
coś może być białe albo czarne, dobre albo złe, nie 
ma czegokolwiek, co jest np. trochę dobre albo trochę 
złe. Istnieje pogląd, że Skorpion może być najlepszym 
przyjacielem lub najgorszym wrogiem. Symbolizuje on 
zemstę, ale również opiekuńczość.
Mój skorpion jest tym opiekuńczym, przytula się i czule 
obejmuje swojego właściciela. Tylko z takim gatunkiem 
życzę nam styczności!!!

The Scorpio of the Zodiac represents the principle of no 
half-shadows. Something is either white or black, good or 
bad; nothing is partly good or partly bad. It is believed that 
Scorpio can be the best of friends or the worst of enemies. 
This sign symbolizes vengeance but also caring.
My Scorpio is the caring one, who cuddles and 
affectionately hugs his owner. May we come in contact 
only with this species!
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naszyjnik, brosza, pierścionek – brąz, bursztyn
necklace, brooch, ring – bronze, copper, amber

www.facebook.com/ania.janiga.12

Pamięć drzewa II
Memory of a Tree II

Ania Janiga

wisiory – mosiądz
pendants - brass

www.wilkom.pl

Światowa blokada Covid - 19
Worldwide Lockdown Covid -19

Marek Korytowski
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naszyjnik – srebro, lustro
necklace – silver, mirror

www.metalatelier.com

Dla każdej kobiety
For Every Woman

Anna Butwell

brosze – srebro, kwarc
brooches – silver, quartz

www.galeriaotwarta.pl

Każde życie jest piękne (dedykuję Justynie Stasiewicz)
All Creatures’ Life Is Beautiful (to Justyna Stasiewicz)

Mariusz Pajączkowski
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ewaff@op.pl

Światy równoległe
Parallel Worlds

Ewa Effenberg-Kaja

pierścienie, obiekty – srebro, drewno, sznurek
rings, objects – silver, wood, twine

naszyjnik – srebro, centymetr krawiecki
necklace – silver, tape measure

www.woytek.pl

Piąty żywioł – kobieta. Obsesja wymiarów
The Fifth Element – the Woman. Obsession with Dimensions

Wojtek Rygało
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stal, bawełniana maseczka, skóra
steel, cotton face mask, leather

COVID-19 narzucił na każdego z nas obowiązek 
noszenia maseczki w miejscach publicznych i unikania 
bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Choć 
maseczki zaczęły nabierać bardzo często ozdobnego 
charakteru, personalizującego i wyróżniającego osobę 
je noszące, to przykryły nasze emocje, odczucia, które 
wyrażamy przecież poprzez mimikę!
Ograniczyły naszą swobodę w kontaktach 
międzyludzkich, wyizolowały od drugiego człowieka, 
działają przytłaczająco. Stały się symbolem dystansu, 
wręcz ubezwłasnowolnienia społecznego, swoistym 
rodzajem KAGAŃCA 2020 roku.

COVID-19 has made it necessary for us for to wear  
a face mask in public places and to avoid direct contact 
with other people. On the one hand the masks, often 
quite decorative, personalise and singularise the persons 
wearing them, on the other, they conceal our emotions and 
feelings that people manifest through facial expressions!
Limiting our freedom in interpersonal contacts and 
isolating us from other people, they are distressing. They 
have become a symbol of distance, or even more: of social 
incapacitation, a kind of MUZZLE 2020.

www.facebook.com/KatarzynaMackiewiczArt

Kaganiec 2020
Muzzle 2020

Katarzyna Maćkiewicz

naszyjnik – stopione monety, stal
necklace – molten coins, steel

www.byczewski.com

Destrukcja wartości
Destruction of Values

Jacek Byczewski
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obiekt – drewno, stal
object – wood, steel

piotrcieciura@poczta.onet.pl

2015 – 20..?

Piotr Cieciura

naszyjniki – szklane koraliki, stalowa linka, szklana fiolka
necklaces – glass beads, steel cord, glass phial

Badanie AMH, czyli ocena rezerwy jajnikowej, określa płodność kobiety, 
jej szansę na zajście w ciążę w naturalny sposób. Co w sytuacji, gdy 
poziom płodności leci na łeb, na szyję, i pozostaje tylko procedura in 
vitro?
Zaczyna się wyścig z czasem, stymulacja hormonalna mająca na celu 
wzrost i rozwój większej ilości pęcherzyków z komórkami jajowymi  
w jednym cyklu owulacyjnym do pobrania.
Niepewny, intensywny czas. Chcesz mieć szansę i zaciskasz zęby.
Nie wiesz, ile końcowo będzie komórek do pobrania, by zabezpieczyć 
twoją płodność, wiesz tylko, że powinno ich być przynajmniej kilka, by 
miało to sens.
Jeśli masz szczęście, z zestawu 3 naszyjników wybierzesz dla siebie ten  
z wieloma srebrnymi kuleczkami w środku.
Jeśli nie, wybierzesz naszyjnik bez żadnej i musisz się z tym pogodzić.
Ostatni ma w sobie tylko JEDNĄ kuleczkę. Tylko… czy aż jedną?

The AMH test, or ovarian reserve assessment, determines a woman’s 
fertility, her chance of getting pregnant in a natural way. What if the 
fertility level drops wildly and the only way out is the in vitro procedure?
With a hormonal stimulation to grow and develop more ovarian follicles 
in one ovarian cycle, a race against time begins.
It is intense time, full of uncertainty. You want to have a chance and you 
impatiently grit your teeth with determination.
You don’t know how many eggs there will be to protect your fertility, you 
just know that there should be at least a few to make the procedure useful.
Here there are three necklaces. If you’re lucky, you’ll choose the one with 
many silver balls inside. If you are unlucky, you will choose the necklace 
without any balls – and you can do nothing about it.
The last necklace one has only ONE ball in it. Only one… or as much 
as one?

www.facebook.com/bizart.km

Symbol (nie)płodności XXI w.
Symbol of (In)fertility of the 21st c.

Katarzyna Maćkiewicz
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obiekt – srebro
object – sllver

Rok 2020 zaskoczył nas dotąd niespotykanymi sytuacjami 
- pojawiła się pandemia, a wraz z nią zakazy, nakazy, 
ograniczenia i sugestie. Normalne funkcjonowanie, które 
pamiętamy z poprzednich dni, miesięcy czy lat przestało 
istnieć. Nasze życie zostało „postawione na głowie”.
Patrząc w „lusterko 2020” widzimy odbicie „do góry 
nogami”. Jakie czasy takie jego odbicie.

2020 has surprised us with unprecedented situations 
– pandemic and with it bans, orders, restrictions and 
suggestions. Normal functioning, which we remember 
from previous days, months or years ceased to exist. Our 
life has turned on its head.
Looking in the “Mirror 2020,” we can see the reflection 
upside down. Like times, like their reflection.

celok@wp.pl

Lusterko 2020
Mirror 2020

Jarosław Kolec
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Kiedy po raz pierwszy dowiedziała się o koncepcji wystawy „Moim 
zdaniem…” wiedziała, że ten projekt wart będzie uwagi! Zaufała jego 
organizatorom, a prace ugościła – dwukrotnie (w 2019 i 2020 r.) – w 
założonej przez siebie Galerii YES w Poznaniu, a wybrane obiekty włączyła 
do prywatnej kolekcji.
Wystawa „Moim zdaniem…” to projekt nie tylko ciekawy, ale i bardzo ważny 
dla polskiej i światowej sztuki złotniczej. Przywołuje bowiem pierwotną 
funkcję biżuterii, która dziś zdominowana została przez walory estetyczne, 
a niegdyś skupiała się w znacznej mierze na komunikacie – wyjaśnia Maria 
Magdalena Kwiatkiewicz, kolekcjonerka, mecenas sztuki, właścicielka 
Galerii YES w Poznaniu. – Tym bardziej się cieszę, że potencjał projektu 
został dostrzeżony przez galerie i muzea. Zgromadzone na wystawie 
prace oraz treści, które przekazywały, wzbudziły moje zainteresowanie 
nie tylko jako kolekcjonerki, ale również obywatelki świata, podróżniczki, 
kobiety, Polki. I choć obiekty reprezentowały różny poziom, a ich twórcy 
wypowiadali się za ich pośrednictwem na tematy związane z ekologią, 
polityką, równouprawnieniem, patriotyzmem itp. to wszystkie łączył jeden 
fakt – zaangażowanie! – mówi kolekcjonerka. – Dlatego też musiałam 
niektóre z nich włączyć do swojej kolekcji, która również stanowi swoisty 
komunikat. Opowiada o historii i rozwoju współczesnej sztuki złotniczej, 
ilustruje sylwetki jej twórców, dokumentuje wydarzenia społeczne i te 
związane ze środowiskiem złotniczym – pointuje.

W tych zbiorach znalazły się m.in. prace Zofii i Witolda Kozubskich, Marka 
Nowaczyka, Ani Janigi, Mariusza Pajączkowskiego, Anny Betley, Ewy 
Effenberg. Kolekcja Współczesnej Polskiej Sztuki Złotniczej Marii Magdaleny 
Kwiatkiewicz liczy dziś blisko 1400 obiektów. Wśród nich znaleźć można 
przede wszystkim unikatowe prace wykonywane na konkursy złotnicze, ale 
również cenną historycznie biżuterię z pracowni spółdzielni złotniczych. 
Niezwykle wartościowy, także ze względów sentymentalnych, jest zbiór 
biżuterii etnicznej przywożonej z najdalszych zakątków świata. Pani 

Kwiatkiewicz to także podróżniczka i fotografka z wieloma wystawami 
fotograficznymi na koncie. W Polsce skupia się zaś na wspieraniu rodzimej 
sztuki złotniczej, czego wyraz daje od ponad 20 lat prowadząc Galerię YES 
w Poznaniu, organizując w niej wystawy. Jedną z najnowszych realizacji jest 
natomiast wydany w postaci książki zbiór wywiadów z przedstawicielami 
środowiska złotniczego pt. „Artyści złotnicy. Rozmowy o polskiej biżuterii.

When she first learned about the concept of the exhibition “In My 
Opinion…” she knew immediately that it would be interesting. She trusted 
its coordinators, and as a result she showed the works twice (in 2019 and 
2020) at her YES Gallery in Poznań, and, moreover, she selected some 
objects for her private collection.
The project “In My Opinion…” is not only interesting, but also very important 
for Polish and international art goldsmithing. It goes back to the original 
function of jewellery, which today has been dominated by its aesthetic 

qualities, whereas in the past it was focused on the message, explains Maria 
Magdalena Kwiatkiewicz, a collector, art patron and owner of the YES Gallery 
in Poznań. I am all the more glad that the potential of the project has been 
noticed by galleries and museums. The works gathered for the exhibition and 
the message they conveyed aroused my interest not only as a collector, but 
also as a citizen of the world, a traveller, a woman, a Pole. And although the 
level of the objects was uneven, and they were used to address so various 
topic as ecology, politics, equality of rights, patriotism, etc., they all had one 
fact in common – the commitment of the artists! That’s why I felt I had to 
include some of them in my collection, because the collection is also a kind 
of message. It tells about the history and development of contemporary art 
goldsmithing, illustrates the profiles of artists, documents social events and 
events connected with the community of goldsmiths
Her collection includes works by Zofia and Witold Kozubski, Marek 
Nowaczyk, Ania Janiga, Mariusz Pajaczkowski, Anna Betley, Ewa Effenberg 
and others. Maria Magdalena Kwiatkiewicz’s Collection of Contemporary 
Polish Goldsmithing Art comprises nearly 1,400 objects. Among them 
there are, above all, unique pieces made for goldsmithing competitions, 
but also historically important jewellery from the worshops of goldsmithing 
cooperatives. Very valuable – also for sentimental reasons – is the  collection 
of ethnic jewellery brought from the farthest corners of the world. Ms 
Kwiatkiewicz is also a traveller and photographer with many photo exhibitions 
to her credit. In Poland, she focuses on supporting Polish goldsmithing art, as 
she has been running the YES Gallery in Poznań for over 20 years, organizing 
exhibitions there. One of her most recent achievements is a collection of 
interviews with representatives of the goldsmiths’ community “Artyści 
złotnicy. Rozmowy o polskiej biżuterii” [“Artists goldsmiths. Conversations 
about Polish Jewellery”].

Z miłości do polskiej sztuki złotniczej (Galeria YES) Out of love to Polish goldsmithing art
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Muzeum w Zielonej Górze (Heimatmuseum in Grünberg) powstało 
w roku 1922 na fali zainteresowania lokalną historią. Jego zaczątek 
stanowiła kolekcja Alberta Severina, zbieracza pamiątek mieszczańskich 
i cechowych. Heimatmuseum praktycznie w stanie nietkniętym przejęła 
polska administracja. Co ciekawe, przez dwa lata po wojnie pracował  
w nim jego pierwszy kierownik – dr Martin Klose. Opiekę merytoryczną nad 
instytucją sprawowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Od 1957 r. działało 
już samodzielnie jako wielodziałowe muzeum okręgowe, z utworzonym 
w nowej siedzibie w 1960 roku jedynym w Polsce Działem Winiarskim 
odnoszącym się do wielowiekowej tradycji miasta. W 1967 instytucja 
zyskała nazwę Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Przez lata wizerunek muzeum zmieniał się diametralnie – od „muzeum 
artystów” skoncentrowanym na gromadzeniu sztuki współczesnej do 
„muzeum tożsamości” skupionym wokół szeroko rozumianych dziejach 
miasta i regionu. Przykładem może być chociażby Muzeum Dawnych Tortur, 
m.in. odnoszące się do tragicznego okresu w historii Zielonej Góry, kiedy to 
w połowie XVII wieku spalono na stosie kilkadziesiąt kobiet posądzonych 
o czary. Jednym z eksponatów jest replika tzw. łańcucha szulerów, kara 
dla osób trudniących się hazardem. To, obok łańcucha burmistrza Zielonej 
Góry z lat 20. XX wieku, praktycznie jedyne obiekty, który można zaliczyć 
do specyficznie rozumianej biżuterii…
Zielonogórska edycja wystawy „Moim zdaniem…” odbywa w przestrze-
niach Galerii Nowy Wiek. Głównym celem realizowanych w niej 
ekspozycji czasowych jest prezentacja najnowszych zjawisk zachodzących 
w obszarze sztuki. Stąd też otwarcie na różne formy aktywności twórczej – 
od tradycyjnych dyscyplin (malarstwo, grafika, rzeźba) po aktualne, często 
niekonwencjonalne działania intermedialne (sztuka cyfrowa, interaktywna, 
fotografia, video, instalacje, performance). Ma on na celu ukazanie 
zróżnicowania i polifoniczności współczesnej plastyki. Wystawa „biżuterii  
z komunikatem” znakomicie wpisuje się w program galerii, który z założenia 
jest eklektyczny i dotyczy najbardziej aktualnych zdarzeń zachodzących  
w otaczającym nas świecie.

The Museum in Zielona Góra (Heimatmuseum in Grünberg) was 
established in 1922 on the wave of interest in local history. It started with 
the collection of Albert Severin, a collector of guild memorabilia and 
artifacts connected with town life. In 1945, the Heimatmuseum was taken 
over by the Polish administration practically intact. What is interesting, its 
first director, Dr. Martin Klose, continued to work there for two years after 
the war. Initially, the Museum was under the curatorial supervision of the 
National Museum in Poznań. Since 1957, it has functioned independently 
as a multi-departmental district museum. In 1960, after moving to a new 
seat, it opened the Wine Department, the only such department in Poland, 
documenting the centuries-long wine-making tradition of Zielona Góra 
and the region. In 1967 the institution was renamed the Museum of the 
Lubusz Region.
Over the years, the image of the museum has changed dramatically – from 
the “museum of artists” focused on collecting contemporary art, to the 
“museum of identity” focused on the broadly understood history of the 
city and region. An example of this is the Museum of Ancient Torture, 
documenting e.g. the tragic moment in the history of Zielona Góra, 
when in the half of the 17th century several dozen women suspected of 
witchcraft were burned at the stake. One of the exhibits is a replica of a so-
called “chain for cheats” intended as a punishment for cheating gamblers. 
This, and the chain of the mayor of Zielona Góra from the 1920s, are 
practically the only items that can be classified as broadly understood 
jewellery...
The Zielona Góra edition of the exhibition “In My Opinion...” is held 
in the New Century Gallery. The main objective of the temporary 
exhibitions held there is to present the latest phenomena occurring in the 
sphere of art. Thus, it is open to various forms of creative activity – from 
traditional disciplines (painting, graphics, sculpture) to current, frequently 
unconventional intermedia arts (digital, interactive, photography, video, 
installations, performance). It aims to show the diversity and polyphony 
of contemporary art. The exhibition of “jewellery with a message” fits 
perfectly into the gallery’s programme, which is eclectic by definition and 
concerns the most current events taking place in the world around us.

fot. Jordan Adame fot. Marek Szpak

fot. Mariusz Kowalski
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Współczesna biżuteria autorska rzadko gościła w murach konińskiego 
muzeum, (choć Muzeum ma spory i bardzo interesujący zbiór biżuterii 
historycznej). Wśród nielicznych wystaw tego typu na uwagę zasługuje 
pokaz prac Cezarego Łutowicza poświęcony biżuterii z krzemieniem 
pasiastym pod tytułem „Struktury, faktury, formy”.
W ramach ekspozycji „Przesiewanie przeszłości” prezentowaliśmy  
m. in. prace Jacka Byczewskiego, Jana Suchodolskiego, Łukasza i Tomasza 
Zaremskich, a projektom Grażyny Hase na wystawie „W pracowni 
projektanta” towarzyszyła biżuteria Pawła Podbielskiego-Kowalskiego.
Wystawa „Moim zdaniem... – biżuteria z komunikatem” to wydarzenie  
jedyne w swoim rodzaju. Pomysł polegał na wystosowaniu zaproszenia 
do wzięcia udziału w dyskusji na ważne i aktualne tematy. Organizatorzy 
nie nałożyli żadnych ograniczeń; wypowiedź mogła dotyczyć zarówno 
problemów krajowych, ogólnoludzkich, jak i odnosić się do osobistych 
przemyśleń i emocji. Warunek był jeden – komunikat miał być przekazany 
za pomocą form i technik złotniczych.
Państwo ocenicie, czy organizatorom projektu „Moim zdaniem…” to się 
udało.
Ten swoisty dialog, zapoczątkowany w 2018 roku trwa nadal, ciągle 
napływają prace, podejmowane są nowe problemy przyjmujące nowe formy, 
dzięki czemu każda kolejna odsłona projektu różni się od poprzedniej. 
Wystawy żyją i coraz szerzej prezentują poglądy twórców mierzących się z, 
jak napisał w katalogu Andrzej Szadkowski, wielkim tyglem współczesności: 
polityki, samotności, bezwzględności, pychy, i powszechnej głupoty, 
hipokryzji, prawd, przyzwoitości.
Konińska edycja wystawy „Moim zdaniem” ma dodatkowy walor. 
Jedną z atrakcji Muzeum Okręgowego jest bowiem stała ekspozycja 
dziewiętnastowiecznej biżuterii. Znaczącą jej część stanowi „biżuteria  
z komunikatem”: sentymentalne ozdoby opowiadające o miłości, przyjaźni, 
patriotyzmie, pamięci, stracie. Podobnie jak ich współczesne odpowiedniki, 
snują swą opowieść kolorem, materiałem, formą, rozbudowaną symboliką, 
tyle, że właściwymi dla tamtych czasów.
Mamy nadzieję, że taka konfrontacja dawnej i najnowszej „biżuterii 
parlante” dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń, a dla kolejnych 
uczestników projektu może stać się źródłem inspiracji.

Małgorzata Szuman-Gorczyca

Contemporary artistic jewellery has rarely been seen within the walls  
of the Konin Museum (although the Museum has a large and very interesting 
collection of historical jewellery). Among the few exhibitions of this type, 
Cezary Łutowicz’s show of striped flint jewellery “Structures, textures, forms” 
deserves special attention.
As part of the exhibition “Sifting the Past” the Museum presented works by 
Jacek Byczewski, Jan Suchodolski, Łukasz and Tomasz Zaremski, and others, 
and Grażyna Hase’s exhibition “At the Designer’s Workshop” featuring 
her fashion designs was accompanied by jewellery by Paweł Podbielski-
Kowalski.
The exhibition “In My Opinion... Jewellery With a Message” is a unique 
event. The idea was to issue an invitation to the participation in a discussion 
on important current topics. The authors of this project did not impose any 
restrictions; the artists could deal with broad national or human questions, 
or refer to private thoughts and emotions. There was one condition:  
the message was to be conveyed by means of goldsmithing techniques.
The viewers will have a chance to judge whether the idea of the project  
“In my opinion...” has been carried out successfully.
This specific dialogue, initiated in 2018, is going on, works are constantly 
coming in, new problems are being taken up, taking on new forms, thanks 
to which each subsequent exhibition is different than the previous one. The 
exhibition is alive and presents more and more broadly the views of artists 
dealing with – to quote Andrzej Szadkowski from the catalogue – the great 
melting pot of contemporary times: politics, loneliness, ruthlessness, pride, 
and common stupidity, hypocrisy, truth, decency.
The Konin edition of the exhibition “In my opinion” has an additional value. 
One of the attractions of the District Museum is the permanent exhibition  
of 19th-century jewellery. A significant part of it is “jewellery with  
a message”: sentimental decorations speaking of love, friendship, patriotism, 
memory, loss. Just like their contemporary counterparts, they tell their story 
using colour, material, form and extensive symbolism – but, naturally, 
typical of the 19th c.
We hope that such a juxtaposition of the old and the most recent “speaking 
jewellery” will give you unforgettable experience, and that it can become  
a source of inspiration for the next participants of the project.
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