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Biżuteria nie znosi sprzeciwu. Materializuje cechy 
szczególne. Jej zadaniem jest sprawić, by noszący ją 
był wyżej w hierarchii, by wzniósł się daleko ponad 
codzienność. Chodzi o stworzenie dystansu, warto-
ści dodanej, chodzi o okoliczności, naciski, partnera, 
granice możliwości, wiek. Biżuteria jest przedmiotem 
pewności siebie w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Wkracza poza obecną sytuację. Biżuteria łączy się 
z wyższym stanem świadomości, wyższą tożsamo-
ścią, boską indywidualnością. Wyroby biżuteryjne to 
uświecone artefakty indywidualnego postrzegania 
świata. To fetysz, talizman, czar i tajemnica. Biżuteria 
ucieleśnia nadmierne cenienie samego siebie. Biżu-
teria to sztuka egzystencjalna, tęsknota za wartością 
dodaną, zwaną pięknem. 

Dobra biżuteria powstaje świadomie; biżuteria to 
symbol - wszystkie te elementy, cząsteczki, pierście-
nie, łańcuchy, brosze i szpile mają w sobie coś drama-
tycznego, coś na kształt więzów z czasem minionym. 

Biżuteria ewoluuje, przybiera wciąż nowe formy. 
Dzieje się tak być może dlatego, że do głosu docho-
dzą kolejne pokolenia chcące nacieszyć się swoimi 
piętnastoma minutami sławy. Młodzi i piękni uważają 
starych i brzydkich za starych, brzydkich i wypalonych 
i taki stan rzeczy jest właściwy. Biżuteria jest czymś 
więcej niż skarbem do noszenia, lokatą kapitału, 
elementem kolekcji, czymś więcej, niż ozdobą. Poza 
poszukiwaniem tego, co piękne, szlachetne i dumne, 
dotyka ona także tak ważnych tematów, jak żądza, 
zazdrość, próżność, przecenianie siebie - wszystko to 
rozbrzmiewa w tle tej dziedziny sztuki. 

Ten, kto na poważnie zajmuje się projektowaniem 
biżuterii, jest zobowiązany pozostawać pod wpływem 
etosu pracy rzemieślniczej. Nie uda mu się już uciec 
od wiecznego kłębowiska myśli zawartych w tworzo-
nych przez siebie drobnych formach, poszukujących 
harmonii w świecie. Zdolność łączenia materiałów 
lekkich i ciężkich, szlachetnych i nieszlachetnych w 
taki sposób, by pobudzić zmysły, to jedna z podsta-

wowych umiejętności niezbędnych w tej profesji. W 
ten sposób uwidacznia się różnica pomiędzy rzeczy-
wistością, a wyobrażeniem. Co tworzy namacalne 
wartości: porządek czy chaos, dystans do dekoracji, 
negowanie świata? W jaki sposób dany obiekt staje 
się zwierciadłem duszy?

Życie w dużej mierze jest trywialne, a emocje nie 
mają większego znaczenia. Prawdziwa biżuteria ściśle 
łączy ze sobą to, co szlachetne, wzniosłe i banalne; 
piękne i brzydkie; kłamstwo i żądzę. To wszystko spra-
wia, że ta forma sztuki odporna jest na kryzysy. Poje-
dyncza praca może symbolizować ponadczasowość, 
ale może być również tanim oszustwem. Twórcę bi-
żuterii nurtuje pytanie, czy stworzony obiekt będzie 
w stanie udźwignąć to indywidualne spojrzenie na 
piękno, kicz, ból, ironię, a nawet ikonografię - czy taka 
mieszanka całej wartości dodanej i doczesności jest w 
ogóle do wytrzymania?

Aneks: O utracie biżuterii. Utrata biżuterii to rów-
nież sztuka - trzeba wiedzieć, jak pożegnać się z cen-
nymi nośnikami emocji. Jak nie stać się niewolnikiem 
rzeczy, pamiątek rodzinnych i dawno wyblakłych 
emocji. Archeolodzy i personel sprzątający także mu-
szą poczuć smak sukcesu. Utrata kolczyka to rozłąka, 
odzwierciedlająca ingornację, lekkomyślność i luksus. 
Nie wolno dać się zdominować nieprzemijającemu 
urokowi biżuterii. 

Rüdiger Giebler

Jewellery knows no objec-
tions. It materializes the deta-
iled distinction. Be it friendly, its 
reason is still to place its wearer 
higher in the world’s hierarchy, 
far away from the mundane. It is 
all about the distance, the added 
value, a refuge from the trouble, 
the circumstances, the pressure, 
the partner, the limits, the age – 
all the distances imaginable. 

Pieces of jewellery are a 
subject of well-understood coc-
kiness. There is something that 

steps away from the current state of affairs. Jewellery 
connects to the higher state of consciousness, the di-
vine individuality. Pieces of jewellery are the sacred 
artefacts of the solipsistic-fashioned recognition of 
the world. They are the fetish, the spell, the secret. 
It is jewellery that embodies the overpricing of self. 
Jewellery is the existential art, the nostalgia of the 
added value called beauty. 

Good jewellery starts with the self-consciousness 
stating that jewellery is a symbol – all these pieces, 
molecules, appliances, rings, chains and brooches 
have something dramatic about them, something 
shaped in resemblance with the back in the day. 
Jewellery relentlessly regenerates itself, it keeps as-
suming new shapes. Perhaps it happens so because 
all the subsequent generations arrive to enjoy the-
ir fifteen minutes of fame. The young and beautiful 
deem the old and ugly – old, ugly and burnt out, and 
that state of things is the proper one. Jewellery is 
more than wearable treasures, investment, a piece of 
collection, it’s more than decoration. Jewellery, safe 
for the pursuit of the pride and beauty it is admitted 
to, touches also such important subjects as the lust, 
the jealousy, the vanity, the self-overpricing – all that 
echoes in the background of this genre of art.

The one that busies himself with crafting jewel-

lery in a serious way is bound to be influenced by 
the ethos of craftsmanship at some moment. It is 
imminent that he will not extricate himself from the 
everlasting jumble of thoughts embodied by the tiny 
pieces he creates; the pieces that seek the world’s 
harmony. The ability of fusing the light and the heavy, 
the noble and the ordinary materials in a way that ap-
peals to the senses stands for one of the basic skills, 
a skill that is  indispensible in this job. That embodies 
the difference between the real and the imagined. 
What creates the tactile qualities, is it the order or 
the chaos, the distance from the decorativeness, the 
denial of the world? In what way does a given piece 
become the mirror of the soul?

Life is mostly trivial and the emotions do not mat-
ter. The real jewellery joins closely the elements that 
are noble, elevated, pedestrian; it embraces humbug 
and lust, everything ugly and everything beautiful. 
Consequently, this form of art is immune to the crises. 
A single piece may host both the timelessness along 
with a cheap whopper. The creator of such jewelle-
ry is puzzled and driven by the question whether the 
object created will stand that individual view on the 
beautifulness, the kitsch, the pain, the irony, even the 
iconography – is it even possible to bear such a mi-
xture of the added value and the mundanity? 

Appendix: On the losing of jewellery. Losing a pie-
ce of jewellery is also a feat – one has to know how to 
bid farewell to the precious carriers of emotions. How 
not to become a slave of the things: the family souve-
nirs and the long-faded emotions. The archaeologists 
and the sweepers ought to taste the success, too. Lo-
sing an earring is a separation that reflects ignorance, 
foolhardiness and luxury. One shall not be dominated 
by that everlasting charm.

Rüdiger Giebler



Japoński ogród III naszyjnik, stal emaliowana, stal nierdzewna, srebro, 2011
Japanese Garden III necklace, enamelled steel, stainless steel, silver, 2011

Andrea Wippermann Profesor/Professor

6

Korona wisior, mosiądz, srebro, plastik, 2013
Corona pendant, brass, silver, plastic, 2013

Antje Adam Absolwentka/Graduate
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Naszyjnik, porcelana, srebro, pozłacany drut stalowy, szkliwo, podpalane, nitowane, 2012
Neckpiece, porcelain, silver, gold-plated steel wire, glazed, burnt, riveted, 2012

Juliane Blank Absolwentka/Graduate
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Julia naszyjnik, srebro pozłacane, cyrkonia, 2015
Julia necklace, gold-plated silver, zircon, 2015

Julia Bergmann Absolwentka/Graduate
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Pochoir 1+2 naszyjnik, stal, emalia, tkanina, srebro 925, 2012
Pochoir 1+2 necklace, steel, enamel, textil, silver 925, 2012

Victoria Dietrich Absolwentka/Graduate
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Rotwang, lateks, stal nierdzewna, 2014
Rotwang, latex, stainless steel, 2014

Sarah Eiselt Absolwentka/Graduate

Babel obiekt, tytan anodowany, tiul, 2014
Babel object, anodized titanium, tulle, 2014
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Różnorodność brosza, czyste srebro 925, szkło akrylowe, złocenie, 2013
Diversity brooch, sterling silver 925, acrylic glass, gilding, 2013

Ilka Rosenmūller Absolwentka/Graduate
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W PROCESIE brosza, twarda porcelana, srebro galwaniczne, 2013
IN PROCESS brooch, hard procelain, electro-plated silver, 2013

Linda Schuch Absolwentka/Graduate
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Naszyjnik, drzewo tekowe
Necklace, teak

Holle Schäfer Absolewntka/Graduate

14

Wzrok emocji naszyjnik, dakron, laka, żywica epoksydowa, srebro, magnesy, 2015
The eyecatcher of emotions necklace, dacron, lack, epoxy resin, silver, magnets, 2015

Nicole Vetter Absolwentka/Graduate
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Nienasycony brosza, plastik, tkanina, mosiądz, 2015
Die Unersättliche brooch, plastic, fabric, brass, 2015

Monique Anders Studentka/Student
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Spluwaczki naszyjnik, stal emaliowana, stal nierdzewna, 2015
Spucknäpfe necklace, enamelled steel, stainless steel, 2015

Mareike Bubmann Studentka/Student
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Wzorzec brosze, interpretacja science fiction Gerharda Richter’a, 2014
Pattern brooches, science fiction interpretation by Gerhard Richter, 2014

Maria Konschake Studentka/Student
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Kontrast kolekcja biżuterii, stal nierdzewna, łańcuch, koraliki, beton
Contrasts jewellery collection, stainless steel, chain, balls, concrete

Lina-Maria Köhn Studentka/Student
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Waty cukrowe brosze, gumowy mech, kryształki, magnes, 2013
Cotton candies brooch, moosgommi, crystals, magnet, 2013

Anne Lengnink Studentka/Student
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Naszyjnik, neopren, 2014
Necklace, neopren, 2014

Ellen Øyan Studentka/Student
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Yalyso brosza, miedź emaliowana, srebro, stal nierdzewna, 2015
Yalyso brooch, enamelled copper, silver, stainless steel, 2015

Stefan Pejunk Student/Student
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I tak dalej brosza, tytan cięty laserowo, szkło akrylowe, srebro, cyrkonia, 2015
And so on brooch, laser-cut titanium, acrylic glass, silver, zircon, 2015

Anne Ruddat Studentka/Student
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Wileńska Akademia Sztuk, Wydział Metaloplastyki i Biżuterii 
w Telszach

Wileńska Akademia Sztuk położona jest w czterech litew-
skich miastach: Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Telszy. Telsze to sto-
lica Żmudzi, zachodniego regionu Litwy i szczyci się wyjątkową 
historią i kulturą. Jest dość małym miastem, zlokalizowanym na 
siedmiu wzgórzach nad pięknym brzegiem jeziora Mastis. Bli-
skość natury, otwartość miasta na sztukę oraz małe rozmiary 
szkoły tworzą przytulną i intymną atmosferę do studiowania i 
tworzenia.

Nasz wydział został założony w 1998 roku. Posiadamy pięć 
specjalności, wśród których wyróżnia się Metalurgię i Biżuterię. 
Jesteśmy na bieżąco ze zjawiskami zachodzącymi we współcze-
snym świecie i nowymi prądami w sztuce, a równocześnie jeste-
śmy wrażliwi na naszą kulturę i wewnętrzne impulsy wyrastają-
ce z głębi ludzkiej potęgi twórczej. To połączenie pozwala nam 
kreować indywidualny wizerunek szkoły.

Program studiów biżuterii trwa cztery lata, po których ab-
solwenci uzyskują stopień licencjata sztuki. Całkowity program 
ma stałą strukturę, ale każdemu zapewniamy warunki i prze-
strzeń do indywidualnego rozwoju, poszukiwań artystycznych 
i autoekspresji. Na pierwszym roku studenci otrzymują ogólną 
uniwersytecką wiedzę; uczą się przedmiotów związanych z wy-
branym kierunkiem: kompozycji, ekspresji wizualnej, starych 
technik złotniczych (tłoczenie, grawerowanie, odlewanie, Mo-
kume-gane, niello, emaliowanie), kowalstwa, designu, budow-
nictwa i technologii informacyjnej. Na trzecim i czwartym roku, 
dzięki przydzielanym projektom studenci rozwijają swoją kre-
atywność, oryginalne myślenie, innowacyjność i integralność 
społeczną. Studenci mogą sami wybrać sobie obiekt studiów i 
dziedzinę tworzenia, poszukiwać swojej tożsamości i tworzyć 
innowacyjne koncepcje. We wszystkich projektach studenci 
zaczynają od koncepcji pierwotnych, po czym się nie zatrzy-
mują, lecz kontynuują rozwijanie owych koncepcji przy użyciu 
różnych źródeł kreatywności, eksplorując świat sztuki, zjawiska 
społeczne i samego człowieka. Studenci przeprowadzają różne 
eksperymenty z materiałami i technologiami, próbując odnaleźć 
najbardziej ekspresywne formy i estetyki do ukończenia kon-
cepcji. Podstawową zasadą szkoły złotniczej w Telszach od za-
wsze jest spójność pomiędzy koncepcją a rzemiosłem, stąd też 
proces studiów zawiera dużo pracy intelektualnej i manualnej. 
Studenci uczęszczają na kursy praktyczne w dziedzinach takich 

jak dziedzictwo kulturowe, a także technologicznych i kreatyw-
nych. Ponieważ często podpisywane są umowy trzyczęściowe, 
studenci mają możliwość pracy w różnych warsztatach i instytu-
cjach kulturalnych podczas kursów, jak i wakacji. W ten sposób 
mogą zdobyć więcej doświadczenia praktycznego i umiejętności 
społecznych.

Poprzez unijny program wymiany Erasmus, studentom 
przyznano miejsca w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 
na uniwersytecie Konstfack w Sztokholmie, w Estońskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, Escola Massana w Barcelonie i na Uniwersy-
tecie Edynburskim.

Najlepszym ucieleśnieniem procesu nauczania i tworzenia 
jest końcowy projekt licencjacki. Studenci tworzą niesamowitą 
biżuterię, kolekcję małych form, wyroby sztuki konceptualnej, 
dzieła w publicznych przestrzeniach miast. Chętnie współpra-
cują z naszym wydziałem władze samorządowe okręgu telszań-
skiego, muzea narodowe i galerie.

Absolwenci Metalurgii i Biżuterii występują jako nieza-
leżni artyści, pracują jako złotnicy, kowale, designerzy, kon-
serwatorzy, są też zatrudniani w branży kulturalnej przez 
różne firmy i instytucje. Najwybitniejsze jednostki zdążyły 
zdobyć uznanie w świecie sztuki i zostały członkami Związku 
Artystów Litewskich.

Doświadczenie twórcze i wiedza naszych wykładowców 
obejmuje współczesną biżuterię, złotnictwo, odlewanie, sztukę 
metalu, tworzywa małych rozmiarów, architektoniczne two-
rzywa metalowe, sztuki piękne, współczesną sztukę i media. 
Personel akademicki tworzą następujące osoby: B. Zdramytė,  
R. Vaitkutė, A. Gedvilas, R. Inčirauskas, M. Šimkevičius,  
L. Kėrienė, V. Matulionis, Z. Inčirauskienė, T. Vaičaitis,  
P. Balčiūnas, O. Neniškis, A. Mikuta, A. Dargienė, A. Jukumas, 
M. Norkus, N. Poškitė. Zapraszamy artystów, rzemieślników  
i wykładowców z Litwy i zagranicy, aby wygłaszali wykłady i pro-
wadzili warsztaty.

Wydział w Telszach, personel akademicki i studenci stale 
organizują szereg wystaw na Litwie i w innych krajach. Nasza 
szkoła złotnicza jest młoda i otwarta na komunikację ze świa-
tem.
 

Laima Kėrienė, 2015 
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Vilnius Academy of Arts, Telšiai Faculty, 
Metal Art and Jewellery

Vilnius Academy of Arts is located in four different cities 
of Lithuania; Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Telsiai. Telsiai is the 
capital of Samogitia which is the western region of Lithuania, 
and has its own unique history and culture. It is quite a small 
town located on seven hills and by the beautiful shore of the 
Lake Mastis. The closeness of nature, the town's openness to 
art and the small size of the school create a cosy and intimate 
atmosphere for studies and creation.

Our faculty was established in 1998. There are five specia-
lities of art and design and Metal Art and Jewellery is the one 
which stands out above the others. We keep up with the phe-
nomena of the modern world and new art tendencies and at 
the same time we are sensitive to our culture, internal impulses 
which arise from the depths of human creative potency. This 
fusion lets us create an individual school image.

The study programme of jewellery lasts four years and 
after studies the graduates gets a BA degree in Art. The who-
le programme has got a constant structure but every person 
has the conditions and space for individual development, arti-
stic searching and self-expression. During the first year of study 
students are provided with general university knowledge; they 
are taught study field subjects: composition, visual expression, 
old techniques of silversmithery and goldsmithery (embossing, 
engraving, casting, mokume-gane, nielo, enamel), blacksmithe-
ry, design, construction and IT. In the third and fourth years of 
study. Through certain assignments students are encouraged to 
develop their creativity, original thinking, innovation and social 
integrity. Students themselves can choose the object of their art 
studies and the field of their creation, look for their identity and 
create innovative ideas. In all assignments students start from 
the initial ideas, do not stop, but carry on developing these ide-
as using various creation resources, exploring world art, social 
phenomena and man himself. Students carry out various expe-
riments with materials and technologies trying to find the most 
expressive forms and aesthetics for the completion of the ideas. 
The essential way of Telsiai jewellery school has always been 
coherence between conception and craft, so the study process 
contains a lot of intellectual and manual work. Students have 
practical courses in areas such as cultural heritage, technologi-
cal and creative ones. As tripartite agreements are often signed, 

students have a possibility to work in various workshops or cul-
tural institutions during their course or holidays. This way, they 
can gain more practical experience and social skills. 

Through the European Union's Erasmus exchange pro-
gramme students were granted places to study in Munich Aca-
demy of Fine Arts, Konstfack in Stockholm, The Estonian Acade-
my of Arts, Escola Massana in Barcelona, and The University of 
Edinburgh.

The greatest embodiment of the study and creation is 
the final BA project. Students have created impressive and 
amazing jewelllery, collections of small-sized forms, works of 
conceptual art, works in public town spaces. Telsiai district 
municipality, national museums and galleries are willing to co-
operate with our Faculty.  

Graduates of Metal Art and Jewellery perform as freelan-
ce artists, work as jewellers, blacksmiths, designers, restorers, 
and are employed in the cultural field in different companies 
and institutions. The most outstanding personalities have alre-
ady been acknowledged in the art world have joined the Union 
of Lithuanian Artists as members. 

Our Lecturers' creative experience and knowledge covers 
contemporary jewellery, silversmithery and goldsmithery, ca-
sting, medal art, small-sized plastics, architectural metal plastics, 
fine arts, contemporary arts and media. The academic staff are 
B.Zdramytė, R.Vaitkutė, A.Gedvilas, R.Inčirauskas, M.Šimkevičius, 
L.Kėrienė, V.Matulionis, Z.Inčirauskienė, T.Vaičaitis, P.Balčiūnas, 
O.Neniškis, A.Mikuta, A.Dargienė, A.Jukumas, M.Norkus, 
N.Poškitė. We invite artists, craftsmen and lecturers from Lithu-
ania and abroad to give lectures and conduct workshops. 

Telsiai Faculty, the academic staff and students constan-
tly organise a lot of exhibitions in Lithuania and other coun-
tries. Our jewellery school is young and open to communica-
tion with the world.

 

Laima Kėrienė, 2015 
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Jubilerzy do samodzielnego monitoringu, drewno, srebro, włosy, materiał, 2009 
Jewellers for Self-monitoring, wood, silver, hair, textile, 2009 

 Eglė Bacevičiūtė
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Wiele i niewiele, szkło organiczne, tytan, srebro,  naturalnie namagnesowany magnetyt mineralny, 2013
Much and Little, organic glass, titanium, silver, loadstone, 2013 

Adelė Dagytė

27



Gest kolorów pierścienie, srebro, papier, 2011
Gesture Colours rings, silver, paper, 2011

Gediminas Datkūnas
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Przez psią budę brosza, miedź, mosiądz, stal, 2012
By the Dog House brooch, copper, brass, steel, 2012 

 Antanas-Gabrielius Dervinskis

29



Mimesis, srebro, miedź, platerowanie, walcowane złoto, włosy psa, tkanina, guma, 2010
Mimesis, silver, copper, plating, rolled gold, dog’s hair, textile, rubber, 2010 

Kornelija Gerikaitė
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Narzędzie do brudnych pieniędzy pierścień, mosiądz, miedź, stal, 2010
Tool for Dirty Money ring, brass, copper, steel, 2010 

 Karolis Grigaliūnas
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Maski i obiekty indywidualności, mosiądz, aluminium, stal, miedź, lateks, skóra, szkło, detale elektroniczne, walcowane złoto, 2011
Masks and Objects of Individuality, brass, aluminum, steel, copper, latex, leather, glass, electronic details, rolled gold, 2011

Andrius Gudišauskas

32

Kolekcja złotników, posrebrzana miedź, stal, drewno, bursztyn, róg, tkanina, 2013
Collection of jewellers, silver-plated copper, steel, wood, amber, horn, textile, 2013 

Ramunė Jundaitė-Misevičienė

33



Apollo i Daphne, srebro, 2014
Apollo and Daphne, silver, 2014

Lauryna Kiškytė
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Dzień-Praca-Chleb, instalacja Stół, miedź, emalia, 2012
Day-Work-Bread, installation Table, copper, enamel, 2012 

Dovilė Kondrašovaitė
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Bransoleta, aluminium, brąz, 2014 
Bracelet, aluminum, bronze, 2014

Karolis Kurklietis

36

Wojna zadziorów, mosiądz, drewno, tkanina, 2014
War of Burrs, brass, wood, textile, 2014 

Deimantė Makauskaitė

37



Wróg świadomości, mosiądz, miedź, kamień, gips, 2014
Enemy of Consciousness, brass, copper, stone, plaster, 2014

Jurgis Paulauskas

38

Siedem grzechów głównych - stygmaty, żelazo, szkło, plastik, 2013
 Seven Deadly Sins - Stigmas, iron, glass, plastic, 2013 

 Urtė Petkūnaitė-Ciparė

39



Kobieca biżuteria, papier, srebro, naturalnie namagnesowany magnetyt mineralny, guma, 2014
Women’s jewellers, paper, silver, loadstones, rubber, 2014

Viktorija Raišelytė

40

Pierścienie, stal, turmalin, 2014
Rings, steel, tourmaline, 2014 

Augusta-Sofija Rudzikaitė

41



Nie narkotykom, drewno, srebro, 2007
No Drugs, wood, silver, 2007

Aurelija Šimkutė

42

Tajemnica przyjaciela brosza, srebro, heban, papier, zapałki, 2007
Friend’s Secret brooch, silver, ebony, paper, matches, 2007

Eglė Tamošiūnaitė

43



Rogi, papier - papier-mâché, mosiądz, stal, walcowane złoto, 2013
Horns, paper - papier-mâché, brass, steel, rolled gold, 2013

Kotryna Vaitekūnaitė

44

Role, kość mamuta, srebro, 2012
Roles, mammoth bone, silver, 2012 

Martynas Vaitiekūnas

45



Piła do żywności pierścień, srebro, żelazo, 2013
Saw for Food ring, silver, iron, 2013

Dominykas Vakrinas

46

Pokrętło pomysłów, miedź, plastik, farby, guma, 2012
Knob of Ideas, copper, plastic, paints, rubber, 2012

Tautvydas Vidugiris

47



Dedykacja dla telszańskiego fotografa Chaima Kaplansky, srebro, miedź, mosiądz, emalia, marmur, drewno, kości mamuta, epoksydowanie 2014
Dedication to Chaim Kaplanski as Telsiai photographer, silver, copper, brass, enamel, marble, wood, mammoth bone, epoxy, 2014

Roberta Vrubliauskaitė

48

Trzy światy, organiczne szkło, drewno, 2012
Three Worlds, organic glass, wood, 2012

 Rima Zaveckaitė

49



Organiczny, gips, plastik, stal, materiał, farby, 2011
Organic, plaster, plastic, steel, textile, paints, 2011 

Justina Zymonaitė

50

Wileńska Akademia Sztuk, Wydział Metaloplastyki i Biżuterii w Telszach
Vilnius Academy of Arts, Telšiai Faculty, Metal Art and Jewellery
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