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galerii z∏otniczych nowy jej wymiar – czysto
wirtualny. A czy podobne projekty by∏y reali-
zowane na Êwiecie? Nie wiadomo. By∏y, ale
nie dotyczy∏y sztuki z∏otniczej. Szczegó∏owe

poszukiwania na stronach portali z∏otni-
czych nie przynios∏y rezultatu. Czy˝by takie
przeniesienie z∏otnictwa do „wirtualu“ poja-
wi∏o si´ po raz pierwszy? Czytelników
„Z&B“ prosimy o pomoc w rozstrzygni´ciu
tej kwestii. Zapraszamy do dyskusji na fo-
rum: http://www.stfz.art.pl/forum/viewto-
pic.php?t=139.

Na zdj´ciach czytelnicy
mogà zobaczyç kilka
nieruchomych gra-

fik z wystawy. W ˝adnym razie nie oddajà
one istoty projektów Bogumi∏a! W druku
prace sà ograniczone do dwóch wymia-
rów. Chcàcych zobaczyç je w swej dyna-
micznej formie, zapraszamy do przestrzeni
wirtualnej: www.stfz.art.pl/2005/bb.html.

Autor 
Bogumi∏ Bytomski z∏otnictwem zajmu-

je si´ od roku 1973. Poczàtkowo pracowa∏
jako wykonawca swoich projektów dla ist-
niejàcych ówczeÊnie firm zainteresowa-
nych ciekawà bi˝uterià (Cepelia, Plastyka),
z czasem coraz cz´Êciej realizujàc autor-
skie pomys∏y, w za∏o˝eniu odrzucajàce
obowiàzujàce konwencje i style. Wybór
tych prac z∏o˝y∏ si´ na pierwszà wystaw´
Bogumi∏a, którà przygotowa∏ wraz z Janem
Piekarczykiem i Andrzejem Ró˝yckim, a

mo˝na by∏o jà zobaczyç w warszawskiej
GALERII U w roku 1984.

Rok 1989 to pierwsza autorska wystawa
Bogumi∏a w Roztworowski & Go∏ogórski
Gallery w Krakowie. Potem coraz cz´Êciej
prace Bogumi∏a mogliÊmy oglàdaç na wy-
stawach i konkursach. W roku 1996 autor
otrzyma∏ pierwszà nagrod´ w konkursie pt.
„Komplet” (GALERIA MILANO), rok 1999
to trzecia nagroda w konkursie pt. „Bi˝ute-
ria jak muzyka” (GALERIA STUDIO M). Au-
tor od roku 1994 jest cz∏onkiem STFZ, zaÊ
w roku 2000 podjà∏ studia w dziedzinie
projektowania bi˝uterii w Akademii Sztuk
Pi´knych im. Strzemiƒskiego w ¸odzi (li-
cencjat w roku 2003). W roku 2005 zosta∏
wybrany do Rady Programowej Stowarzy-
szenia Twórców Form Z∏otniczych.

W roku 2001 odby∏a si´ w rybnickiej
FAMILIA GALERY zbiorowa wystawa, w
której obok Bogumi∏a Bytomskiego udzia∏
wzi´li jego koledzy ze studiów: Pawe∏ Ka-
czyƒski, Krzysztof Roszkiewicz, Arkadiusz
Wolski i Marcin Tymiƒski. Efektem tego
spotkania by∏o powstanie GRUPY SZEÂå,
która od roku 2002 corocznie przygotowu-
je nowà wystaw´. „Znalezione“, „Kolekcja
z W∏och“, „Wobec“ to prezentacje, z któ-
rymi publicznoÊç mog∏a zapoznaç si´ w
KINSKI GALERY w Sopocie (coroczny wer-
nisa˝), GALERII YES w Poznaniu, GALERII
BIELAK w Krakowie, STANKO GALERY we
Wroc∏awiu, GALERII KOSZ w Legnicy.
Prace Bogumi∏a mog∏a równie˝ zobaczyç
publicznoÊç w Niemczech, Szwecji, Serbii
i we W∏oszech (cykl wystaw Wspó∏czesna
Polska Sztuka Z∏otnicza zorganizowana
przez Galeri´ Sztuki w Legnicy) oraz w
Londynie (flow Gallery) i Berlinie (w autor-
skiej galerii Bettiny Mayer).

Bogumi∏ Bytomski – jak sam mówi – w
wykonywanych pracach próbuje oddaç swo-
jà fascynacj´ nieodgadnionym, na wpó∏ za-
tartym przekazem, przeczuwanymi, zagubio-
nymi przestrzeniami, a tak˝e ukrytà struktu-
rà, jednym s∏owem Tajemnicà. Ostatnie pra-
ce, inspirowane Teorià Strun oraz obecna
„bi˝uteria wirtualna“ udowadniajà, ˝e po-
szukiwania Bogumi∏a b´dà trwa∏y! Dokàd
doprowadzà autora i co w ich wyniku zoba-
czy publicznoÊç za rok, za kilka lat? Autor
Êmia∏o wkracza na obszary dziewicze dla
sztuki z∏otniczej, nie oglàdajàc si´ za siebie i
na boki! Kreuje – a nie neguje. Tworzy nowe
jakoÊci – „nie sklejajàc“ przesz∏oÊci. Czy
mo˝na propozycje Bogumi∏a potraktowaç ja-
ko nowy g∏os, alternatyw´ dla postmoderni-
stycznej doktryny od dziesi´cioleci chcàcej
byç Êwie˝à i nowoczesnà w sztuce z∏otni-
czej? Ocen´ pozostawmy publicznoÊci…

autor relacji: Mariusz Pajàczkowski
Na zdj´ciach: kadry z wirtualnej

prezentacji Bogumi∏a Bytomskiego.
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Sztuka Z∏otnicza

Wernisa˝
Tego dnia goÊcie wernisa˝u zeszli do

prawie ciemnej galerii. W gablotach nie zo-
baczyli obiektów, które przyszli oceniaç i
podziwiaç. W Êredniowiecznych wn´kach
sta∏y produkty wieku XXI: monitory kompu-
terowe. Na ich ekranach – bi˝uteria, której
nie ma i nie b´dzie. Istnieje wirtualnie. Zdo-
biç mo˝e jedynie równie wirtualnych boha-
terów. Lara Croft mia∏aby w czym wybieraç.
KtoÊ powiedzia∏, ˝e b´dzie zdobi∏a równie˝
nas – ludzi – ale dopiero po odrzuceniu na-
szej fizycznej postaci, po przejÊciu w ewolu-
cji rodzaju ludzkiego do wy˝szej, niemate-
rialnej formy…

Co zaprezentowa∏ autor? Na ekranach
monitorów goÊcie mogli zobaczyç obràczki,
pierÊcienie i brosze o niemo˝liwych do wy-

konania formach, kamienie o niewykonal-
nych szlifach. Wszystkie prace poza trzema
tradycyjnymi wymiarami uzyskiwa∏y czwar-
ty: czas. P∏aszczyzny i sfery przenika∏y si´
wzajemnie, zmienia∏y proporcje i kolory,
bry∏y ewoluowa∏y w zamkni´tym cyklu, za-
pada∏y si´ w sobie, by ponownie powstaç.

Nie mo˝na wziàç czasu do r´ki, nie mo˝na
te˝ dotknàç tych prac, nie mo˝na nimi ozdo-
biç swojej osoby. Jeszcze nie…

Wystawa
Niejeden powie, ˝e wizualizacja bi˝u-

terii na ekranach komputerów to coraz po-
pularniejsze narz´dzie pracy projektanta.

Zatem – w czym tkwi wyjàtkowoÊç wystawy
Bogumi∏a? To proste: artysta podczas reali-
zacji nie tworzy∏ projektów, wyzwoli∏ si´ od
wymogów technologicznych niezb´dnych
podczas póêniejszych realizacji, a kr´pujà-
cych ekspresj´ twórczà artysty. Zaprojekto-
wa∏ prace ca∏kowicie w oderwaniu od funk-
cji przypisywanej bi˝uterii. Jak sam mówi: to
by∏a jazda. Nie pozostawi∏ prac w wirtualnej
szufladzie, czyli na twardym dysku swojego
komputera. Przygotowa∏ i zrealizowa∏ wy-
staw´ bi˝uterii, jakiej jeszcze w Polsce nie
by∏o!

Definiujàc sztuk´ jako „powstawanie
rzeczy nowych“ musimy przyznaç, ˝e Bogu-
mi∏ jako pierwszy w Polsce wprowadzi∏ do

„Bi˝uteria wirtualnie”

Ostatni dzieƒ paêdziernika zapisa∏ si´ wyraênie – dziÊ mo˝emy to ju˝ Êmia∏o stwierdziç 
– wÊród wydarzeƒ z∏otniczych 2005 roku. Tego wieczoru w GALERII BIELAK odby∏ si´
wernisa˝ wystawy Bogumi∏a Bytomskiego – jak˝e innej od wszystkich poprzednich, 
które mogliÊmy zobaczyç w piwnicach na S∏awkowskiej.

Sztuka Z∏otnicza

Bogumi∏ Bytomski


