Od ozdoby do komunikatu.
Z kolekcji Galerii Sztuki w Legnicy
Wystawa „Od ozdoby do komunikatu” to zbiorowa prezentacja wybranych prac z
Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej legnickiej Galerii Sztuki. Będzie
to pierwszy poza Legnicą tak reprezentatywny pokaz prac z kolekcji, uwzględniający
najnowsze nabytki z ostatnich dwóch lat, przygotowany specjalnie na inaugurację Targów
Złoto Srebro Czas w nowej siedzibie.
W 2004 r., po 25 latach „srebrnych” pokazów odbywających się dziś głównie w ramach
Legnickiego Festiwalu SREBRO, Galeria postanowiła zdyskontować swój dorobek organizacyjny w
zakresie promocji współczesnej, awangardowej biżuterii i rozpoczęła budowę stałej kolekcji. Od
początku postanowiono, że kolekcja będzie miała charakter międzynarodowy, tak jak
międzynarodowy charakter i rangę ma Festiwal SREBRO. Oczywiście nadal dominującą częścią
zbioru będą prace artystów polskich. Spośród licznie przewijających się przez Festiwal prac
wyłuskiwano 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 to głównie one będą prezentowane na
wystawie.
Legnicką kolekcję stanowi współczesna, unikatowa biżuteria oraz obiekty i instalacje
designerskie 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 społecznym czy filozoficznym i estetycznym, generując zaskakująco
oryginalne i świeże, aktualne i nowatorskie prace. Na wystawie pokazane zostaną więc prace
reprezentujące najważniejsze, zmieniające się tendencje stylistyczne biżuterii (od naturalizmu
po konceptualizm), eksperymenty techniczne i materiałowe, najciekawsze zjawiska i
osobowości twórcze, ukazane różne oblicza i inspiracje biżuterii.
Wśród autorów prac prezentowanych na wystawie znaleźli się m.in.: Robert Baines,
Peter Bauhuis, Andrzej Bielak, Alexander Blank, Andrzej Boss, Sigurd Bronger, Jacek
Byczewski, Bogumił Bytomski, Ignasi Cavaller, Bartosz Chmielewski, Sungho Cho,
Sławomir Fijałkowski, Karl Fritsch, Sara Gackowska, Grupa LIS2, Marta Hryc, Lee Jeong
Hwa, Paweł Kaczyński, Jiro Kamata, Małgosia Kalińska, Zofia i Witold Kozubscy, Otto
Künzli, Ted Noten, Vratislav Karel Novak, Michalina Owczarek, Andrzej Pacak, Ruudt
Peters, Krzysztof Piotrowski, Kamilla Rohn, Jakub Śliwowski, Jan Suchodolski, Marta
Schoeneck, Andrzej Szadkowski, Manuel Vilhena, Jarosław Westermark, Arkadiusz Wolski,
Anna Maria Zanella, Marcin Zaremski, Tomasz Zaremski.

