DET UNIKKE
DANSKE SMYKKE
Signe Frese Bülow Andersen

Castello Hansen

Nicolai Appel

Sophie Teik Hansen

Hanne Behrens

Torben Hardenberg

Christina Bizzarro

Helen Clara Hemsley

Katrine Borup

Gerda Monies

Kim Buck

Pernille Mouritzen

Kasia Gasparski

Mikala Naur

Agnete Dinesen

Karen Pontoppidan

Karen Ihle og

Per Suntum

Jens Eliasen

Mette Saabye

Helga Exner

Mette Vivelsted

KUNSTETAGERNE
St. Torv, Hobro

8. juni - 30. august 2013

Det Unikke Danske Smykke

4

Det Unikke Danske Smykke

Forord
Med udstillingen ’Det Unikke Danske Smykke’ følger Mariagerfjord Kunstforening op på den
fornemme række af præsentationer af det nutidige danske kunsthåndværk, som er gennemført indenfor de seneste år. De forrige udstillinger med fokus på keramik, glas og tekstil har
været en succes for både arrangørerne og de udstillende kunstnere og har udgjort et tiltrængt
åndehul i en tid, hvor synlighed i mange tilfælde er en forudsætning for overlevelse. Nu er tiden
så inde til at vise dansk smykkekunst og ved udvælgelsen af kunstnerne har det i sig selv været
imponerende at opleve, hvor svært det har været at begrænse sig og hvor mange forskellige
udstillinger, der kunne have været sammensat.
Udgangspunktet for ’Det Unikke Danske Smykke’ er ønsket om at give et billede af den spændvidde og mangfoldighed, der kommer til udtryk i smykkekunsten netop nu repræsenteret ved
hjælp af arbejder af tre ’generationer’ af guldsmede/smykkekunstnere/designere - kært barn
har mange navne. Blandt udstillerne er nogle af pionererne fra det moderne kunstsmykkes
gennembrud i 1970erne, alle i høj grad stadigt aktive, mens mellemgenerationen, der har været
central i udviklingen og positioneringen af smykkeområdet gennem 1990erne og frem til nu,
numerisk udgør størsteparten af deltagerne. Der er dog også i udstillingen inddraget flere af de
yngste smykkefolk, som netop har færdiggjort deres uddannelser og manifesterer nye tilgange
til faget. Hver kunstner er blevet bedt om at bidrage med i det mindste et nyt værk og to ældre.
Derfor er der i udstillingen indbygget en ’lille’ historik, der gør det muligt at se flere af udstillerne i et lidt længere perspektiv.
Den danske smykkekunst har en flere tusindårig lang historie, tænk blot på bronzealderens
fantastiske hals- og armringe af guld og bronze og på vikingesmykkets kriblende og snoede
ornamentik, som stadig er inspirationskilder. Men det moderne unikasmykkes dna findes i efterkrigstiden med dens opbrud i livsformer, med højkonjunkturer og en ungdomskultur, som søgte
det eksperimenterende og alternative, det personligt iscenesættende frem for det traditionelle
’borgerlige’ smykke, hvor værdien mere lå i metallerne og i stenenes kostbarhed.
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Diversiteten i udtryk, materialer og teknikker kommer klart til udtryk i udstillingens ca. 60 værker og det er først og fremmest slående,
hvor fortællende og indholdsrige de, i størrelse beskedne arbejder, er. Giver man sig tid og ro til fordybelse i det enkelte smykke,
bliver man belønnet ved mødet med tilværelsens mangfoldighed i form af de holdninger og spørgsmål til tidens og individets vilkår, til
glæder og sorger og til kunstneriske, tekniske og materialemæssige udfordringer, som har ligget kunstneren på sinde. Dette mikrokosmos kan i mange tilfælde bringe os tættere på kunstværket som foreteelse, på kunstens væsen, end de monumentale værker kan. Det
skyldes måske, at smykket, hvad enten det kan bæres eller ej, er skabt med mennesket for øje, med kroppen som skala.
Der tales i dag på mange planer om det frivillige arbejdes betydning for samfundet; det kan bevises i mange sammenhænge og har
været en forudsætning for tilblivelsen af ’Det Unikke Danske Smykke’. Det har været en glæde igen at opleve Mariagerfjord Kunstforenings virksomhed, tillykke med resultatet.

Bodil Busk Laursen
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Tanker om ’Det Unikke Danske Smykke’
”Alt der glitrer er ikke guld og alt der er lort, er ikk´ brunt” Citat fra sangen ’Rockstar’ af Malk de Koijn.
Ambitionerne fejler ikke noget hos Kunstetagerne Hobro. Efter at have vist udstillinger med møbelkunst &
design, unika keramik, glaskunst og unika væv er turen nu kommet til en udstilling om det unikke smykke.
Titlen er klar - ”Det Unikke Danske Smykke” - eller er den? Hvad er det ’unikke’ i denne forbindelse? Alle
smykker er jo som udgangspunkt unikke, i den forstand at de er håndlavet individuelt af en guldsmed, og
derfor er enestående.
Ofte er det et fastlagt design, der udføres serielt. Som for eksempel serien ’Daisy’ fra Georg Jensen, der har
været i produktion i årtier og er blevet et dansk ikon. Serien består af kæder, øreringe, ringe, armbånd og
brocher. Designet bliver hele tiden ajourført, og det er muligt at aflæse tidernes skiftende formtendenser i
seriens udvikling. Et godt, smukt udført smykke, der fortæller en historie om vores land, vores kongehus og
rammer en national ånd, samtidig med at det glimter, pynter og er dekorativt.
Hvad er det så, ’det unikke smykke’ kan, der er anderledes, og hvilken funktion har ’det unikke smykke’?
Måske ingen? Måske er det private, personlige kunstneriske undersøgelser, der er os andre uvedkommende?
Lad os prøve at indkredse ’det unikke smykkes’ kendetegn. Oftest er det én persons ide og udførelse. En
personlig historie eller en personlig undersøgelse, der testes og udføres på et værksted. Undersøgelsen kan
være af alt mellem himmel og jord. Hvordan væver man med guld og sølv? Sammensætning af geometriske
former. Brug af dagligdagsmaterialer i andre og nye sammenhænge. For der er ingen regler for brug af
materialer. Guld, sølv og ædelstene bruges på lige fod med plastik, gummi, træ, tekstil. Brugen af materialer
er faktisk grænseløs. På den årlige store udstilling Schmuck i München, var der for et par år siden udstillet hestepærer trukket på kæde. Ofte er valget af materialer et spørgsmål om materialernes egenskaber.
Kunsthåndværkere i bred almindelighed er gode til at se fordomsfrit på materialers egenskaber, uafhængigt
af vedtagne regler for værdi og skønhedsidealer.
Så nu er der foreløbig tre parametre der gør sig gældende for ’det unikke smykke’. Designer og håndværker
er en og samme person. Der finder en undersøgelse sted, enten af personlig eller kunstnerisk karakter, og
der er uendelig materialefrihed. Disse betragtninger kunne lige så godt beskrive en hvilken som helst anden
kunstart. Hvor adskiller smykkekunsten sig? Her er meningerne delte. Nogle mener at en smykkekunstner er
en kunster - en skulptør, der ikke adskiller sig fra andre skulptører.
Men der er én afgørende forskel; hvor skulptøren skal forholde sig til rummet og tyngdekraften, skal smykkekunstneren forholde sig til kroppen og dens bevægelser. Det betyder ikke, at alle smykker SKAL kunne
bæres. Det kan også være på metaniveau.
Et godt eksempel er Signe Frese Bülow Andersens ene bidrag til udstillingen; en perlekæde lave af sæbe. Et
ualmindeligt upraktisk smykke at bære. Men fordi det er en perlekæde, refererer det til alle andre perlekæder og deres betydning som prydgenstand for kroppen. Det er sikkert ikke tilfældigt, at det er en perlekæde.
Perlekæder er brugt til alle tider og bliver derfor et billede på et smykke. Ved at lave kæden i sæbe, leger
Signe med smykkets ry som et objekt af vedvarende karakter. Sæbe har en meget flygtig karakter, men en
skønhed, der kan matche andre traditionelle smykkematerialer.

Det Unikke Danske Smykke

Netop smykkers skønhed, det centrale ved smykket, er omdrejningspunktet for mange smykkekunstnere. Pernille Mouritzens bidrag til udstillingen
er hendes voluminøse, tangerende til vulgære ophobninger af overflod. Sten og metaller i forvitret forening, skønne - fordi sten er skønne, men
også alt for meget. De er for tilfældigt sammensat, der er for mange af dem - der er ikke orden på det! Som en stor pige, der har været i sin mors
klædeskab og taget alle de fine kjoler på samtidig. Hos Pernille er smykkerne til at bære. Det er funktionelle smykker, samtidig med at de på et
metaplan behandler smykkets skønhedssøgende virkemidler. Hendes smykker bliver modtaget med lige dele begejstring og væmmelse.
I den helt anden ende af skalaen findes smykker som Nicolai Appels skulpturelt formede armbånd. En præcis skulptur, der er nøjagtigt formgivet til
håndleddets form og armens bevægelser. Lavet i det pureste guld – og ikke bare almindeligt guld, men guld fra Grønland. Ved at stedsfæste guldet
bliver smykket tidstypisk - ikke i sin formgivning, men i sin refleksion over temaet ’bæredygtighed’. Guldet er en naturressource fra et kendt sted,
og dermed henledes opmærksomheden på forholdene for dem, der udvinder råmaterialerne. Igen bærer smykket to betydninger; dets brugsværdi
som smykke til at smykke sig med og dets betydning som materiale i forhold til vores omgang med jordens værdier. Ved at bruge grønlandsk guld
peger Nikolaj på alt det ikke-navngivne guld og gør opmærksom på, at guld faktisk kommer et sted fra.
Som en sammenfatning af hvad ’det unikke smykke’ kan være, er Katrine Borups bidrag til udstillingen et rigtig godt eksempel. Hendes smykke er
lavet af balloner. Fordi hun kan lide materialet, både som materiale i sin rene form, men også i forhold til de erindringer og associationer, vi har til
balloner. Barndommens børnefødselsdage, ballondyr og balloner der stiger til vejrs.
Katrines indgang til smykket som kunstnerisk udtryksmiddel har ofte politisk karakter. Hun har tidligere behandlet feministiske problematikker ved
hjælp af smykkelignende genstande til kroppen. I dette objekt, har hun sat fokus på kroppens anatomi og illustreret det ved hjælp af sammensatte
ballonender, der ligner knoglestykker. Ved at hænge smykket på ryggen fastholder hun, at objektet er et smykke, da det stadig er til at bære på
kroppen. Dets anatomiske referencer henleder opmærksomheden på kroppens indre dele og materialet - balloner, fortæller om vores erindringer.
Man kan diskutere, om det er et smykke, - der er jo ikke guld, sølv eller ædelstene på det, og det er ikke pænt i traditionel forstand. Men hvis definitionen på ’det unikke smykke’ er at det er én persons idé og udførelses af en tematik af enten almen eller personlig karakter, i et hvilket som helst
materiale, samlet i et objekt, der forholder sig til kroppen. Hvis det er definitionen, så er Katrine Borups smykke et mønstereksempel på ’det unikke
smykke’.
Så har vi nogenlunde styr på, hvad ’det unikke smykke’ er. Selvom det selvfølgelig er for egen regning, da der helt sikkert er delte meninger. Næste
oplagte spørgsmål må være, hvad det skal gøre godt for. Har ’det unikke smykke’ anden betydning i verden end at være dekadent underholdning for
ganske få privilegerede udøvere og endnu færre kunder? Udover at man kan stille dette spørgsmål til al kunstproduktion, så er det ekstra presserende i forhold til smykket, fordi det forbindes med ikke protestantiske dyder, som overflod og prangende selvpromovering. Men vi må rydde
ud i fordommene og ikke se på smykket som et statussymbol, men som et kunstneriske udsagn. Et udsagn eller en undersøgelse af vores forhold
til krop, form og materiale. Smykket om noget, er en tidsindikator, - det fortæller om tidens skønhedsidealer og vores kulturs ide om kroppen. Alle
kulturer har traditioner for at pynte kroppen – enten direkte ved maling, tatoveringer eller ar, eller ved at hænge perler, sten, frø, guld og ædelstene
om hals, arme eller ben. Det vil sige, at behovet for at pynte sig er et grundlæggende menneskeligt behov, - ikke funktionelt, men mere en måde at
vise et tilhørsforhold og en status. Smykket er ofte en kulturel kode overfor omverden; er man gift eller forlovet, rig eller fattig? Hver kultur sine
koder.
På samme måde bliver det moderne unikke smykke en kunstnerisk bearbejdning af en tid. Selvom det ser noget uens ud. Der er langt fra Nicolai
Appels armring til Katrine Borups ’rygsøjle’. Denne bredde er måske i virkeligheden en rigtig god indikator for den bredde og polarisering, der er
til stede i vores tid. Den store forskellighed, der er i ’det unikke smykke’, viser hvor mange valg vi har og hvor individuelt vi kan vælge. Så fra en
antropologisk vinkel er smykket et glimrende studieobjekt.
Og når det så er sagt, så skal vi ikke kun se på smykkerne med en forklarende intellektuel brille på, for ’det unikke smykke’ er jo også et smykke til
fryd og begær.
Bettina Køppe, Arkitekt MAA
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Signe Frese Bülow Andersen
Blågårdsgade 31c,1.th.
2200 København N
22 63 68 83
parts@redeparture.dk
www.redeparture.dk

Jeg arbejder primært med objekter, deres sammenhæng og forhold til rummet og kroppen. Jeg undersøger
vores perception og fælles begrebsrammer for vores forståelse af bestandighed og skrøbelighed.
Jeg undersøger materialers indvirkning på objekters betydning.
Jeg overfører objekter til et andet materiale, en anden begrebsramme.
Jeg undersøger ligheder mellem materialers egenskaber. Det genkendelige forflyttes.
Betydninger overføres og forskydes.
Der sker et tab af funktion, der ofte er betinget af materialet og den oversættelse, der finder sted. I materialets skrøbelighed passerer mennesket, objektet bliver bærer af et refleksivt forløb.
Flere objekter optræder ofte i sammenhæng og indvirker på hinanden. Igennem deres tilblivelse og i de
betydninger, jeg genererer ved at sætte dem i spatiel relation til hinanden, kommer objekterne til at indgå i
et forløb der vedrører både kroppen og tiden.
Det definerer et indre såvel som et fysisk rum, en udstrækning, et sted at udfolde det ordløse.

Materialet tid
Mennesket genfundet in absentia
Af Morten Søndergaard, Lektor, Media Art Curator.
Signe Frese Bülow Andersens praksis er metodisk uden entydig metode, tiden og tingene angiver yderpunkterne i en undersøgelse, en proces, der er i gang. Hendes praksis leder tankerne hen på det, Bernard Stiegler
har kaldt teknologiens ikke-organiske objekter, der skaber deres egen organiserede dynamik, som ikke lader
sig reducere til fysiske formler eller biologisk adfærd. Teknologiens objekter skaber en forbindelse mellem
tid og rum der er unik.
”Life is the conquest of mobility. As a ”process of exteriorization,” technics is the pursuit of life by means
other than life.” (Stiegler, Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus, Stanford University Press, 1998).
Signe Frese Bülow Andersens praksis er en sådan ”process of exteriorization”, en proces hvori abstraktioner
opnår en fysisk eksistens ved teknologiens mellemkomst. Genstanden for undersøgelsen er teknologien,
abstraktionerne er forbindelserne mellem tid og rum. Et unikt relations-spil udfoldes hvori mennesket er,
ikke fraværende, men gennemsigtigt.
Materialet tid skaber genstanden.
Tiden passerer.
Materialet tid lader rummet passere. Teknologien anvendt til at genfinde mennesket, som vi husker det
- eller har glemt.
Perlekæde, 2013
Dimensioner: 1,1 x 14 x 28 cm
Materialer: Sæbe, silketråd.

Operationsmaske, 2012
Dimensioner: 16 x 24 x 28 cm
Materialer: Bly, sytråd.

Forklæde, 2013
Dimensioner: 44 x 120 x 28 cm
Materialer: Silke, sytråd.
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Perlekæde
Sæbe, silketråd.
Foto: Dorte Krogh
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Nicolai Appel
Reykjavikgade 2, butik
2300 Kbh S
26 16 31 45
nicolaiappel@hotmail.com
www.nicolaiappel.dk

”Vifter”
Armring i sølv og Grønlandsk guld.
”Jagten”
Armring i sølv og Grønlandsk guld.
”Sommer”
Armring i sølv og grønlandsk guld.
Facetterne i denne værkgruppe er afledt af isflagens kanter og krystallernes former.
Sat i formkontrast til det organiske element afledt af menneske og planter.
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Armring i 18 karat
grønlandsk guld.
Foto: John Eduard Petersen
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Hanne Behrens

Metaltråden er udgangspunktet.

Nørregårdsvej 5, Kølby
9240 Nibe
20 24 47 77
98 68 64 52
postmaster@hannebehrens.dk
www.hannebehrens.dk

Den tekstile forarbejdning er det centrale i mine arbejder.
Inspirationen kommer fra omgivelserne og rejser i andre kulturer, der sammen med min abstrakte matematiske tankegang hele tiden åbner nye muligheder og ideer til mine arbejder.
Det vigtigste er dog mine hænder og styrken i dem, der gør at jeg kan bearbejde metallet tekstilt.

Armbånd, vævet
750 guld/925 sølv, oxyderet, 2013
Armbåndet er i 6 led, diameter 6 cm.
Højde 2,8 cm.
Halssmykke, kniplet
585 guld/925 sølv, oxyderet, 2013
Halssmykket har 7 led, lukket mål udvendig diameter 21 cm.
Højde 0,8 cm.
Broche, flettet
750 guld/925 sølv, 2012
Sølvet i brochen står hvidlig i farven.
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Armbånd, vævet, 750 guld og sølv.

Foto: Hanne Behrens
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Christina Bizzarro
Weysesgade 53
2100 Kbh. Ø
40 84 12 21
33 14 00 00
post@christinabizzarro.dk

Mine smykker opstår tit ud fra en tematik, en periode i en tid, en stemning eller en æstetik, der spejles i det
aktuelle modebillede.
Inspirationen hentes fra forskellige tiders stilarter i moden blandet med komponenter, jeg bl.a. finder på
loppemarkeder rundt omkring i Europa, samt elementer fra smykkeverden.
Samtidig inspireres jeg af de kontraster, der opstår ved at blande forskellige udtryk - både stilistiske, historiske samt feminine og maskuline.
De tre udstillede smykker er en del af en kollektion, der hedder ”Girls on a String”, hvor alle smykker indeholder perler på streng og har titler, som starter med ”Little Miss…..”, der bl.a. kommenterer eller referer til
kvindelige udtryk i forhold til kønsroller og social status.

Little Miss Emancipation
Collier – L: 30 cm B: 17 cm
Vintage herrekrave
Ferskvandsperler
Little Miss Perfect
Collier – L: 18cm B: 15 cm
Forgyldt kæmpe sikkerhedsnål
Ferskvandsperler
Little Miss CEO
Collier – L: 12cm B: 15cm
Vintage herrekrave
Vintage forgyldt manchet m. diamant
Ferskvandsperler
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”Little Miss CEO” Collier – L: 12 cm B: 15 cm - Vintage herrekrave - Vintage forgyldt manchet m. diamant - Ferskvandsperler.

15

16

Det Unikke Danske Smykke

Katrine Borup
Gyldenløvesgade 21, 4.th.
1600 Kbh. V
53 34 83 89
katborup@gmail.com
www.katrineborup.dk

Smykker bæres på kroppen. Alene det at lave objekter til en så speciel topologi som kroppen gør smykkedesign til en evigt udfordrende opgave. For hvorfor begrænse sig til de vante smykkeplaceringer som
hals, håndled, fingre, øreflip og bryst når kroppen byder på så mange andre muligheder? At kroppen så
også udgør et uudtømmeligt reservoir for en formgiver med hang til det fortællende, gør kun arbejdet med
smykker endnu mere interessant. Der knytter sig uendeligt mange historier til kroppen, og jeg er optaget af
at synliggøre nogle af dem.
I mit seneste projekt BODYPARTy, som er en serie smykker i slægt med anatomiske modeller, var målet at
diskutere det naturvidenskabelige syn på kroppen, som er så udbredt i dag. Vi ved ALT om, hvad der er
sundt og usundt for os. Vi bombarderes med selvhjælpsbøger, damebladsartikler og oplysningskampagner.
Kontrol og selvbeherskelse er moderne; nydelse og lyst betragtes som svaghedstegn.
Smykkerne i serien BODYPARTy er alle lavet af balloner. Der er ”organer”, ”kromosomer” og ”vævsprøver”
af sammensyede balloner. Valget af netop dette materiale skyldes flere ting. Dels en fascination af balloner
som fysisk materiale; det er simpelthen et ”lækkert” materiale, der taler meget direkte til mig. Jeg får
straks lyst til at klippe og klistre, binde knuder, rulle sammen og lægge i lag, men materialer er også altid
mere end MATERIALITET. Materialer er BETYDNING. Alle har et forhold til balloner og forbinder dem med
noget særligt – noget barnligt for eksempel, eller fest og farver. Det er interessant at arbejde med materialer med denne dobbelte dagsorden og forsøge at få de to sider til at spille sammen. I BODYPARTy leger jeg
for eksempel helt bevidst med det oppustelige, som er en ballonkarakteristisk egenskab, der overført til
kroppen giver nogle sjove associationer.
Det drejer sig med andre ord om at få form, materialer, teknik, placering på kroppen osv. til i et komplekst
samspil at fortælle historier. Mit arbejde er konceptuelt eller idebaseret, og ofte oplever jeg, at ideen tager
over og dikterer formgivningen. Det betyder, at smykket ikke altid er SMUKT, men snarere RIGTIGT i forhold
til ideen. Jeg har ikke et egentligt budskab med mine objekter, men betragter dem mere som forsøg på at
synliggøre nogle dilemmaer, og netop derfor er mine smykker ofte tvetydige. Jeg tilstræber klarhed formelt,
men åbenhed i fortolkningen.

Discokollaps, 2012
(fra serien BODYPARTy)
Holdningsregulerende rygsmykke,
Balloner (enderne af lange tynde
ballondyrsballoner), sølv, rød
perlesilke og rød elastik
Mål: 70 cm lang – kuglen på midten er ca. 6 cm i diameter

Fejlslagen ballonoperation, 2013
(nyt værk til serien BODYPARTy)
Halskæde (evt. lang broche - er
under tilblivelse)
Balloner (lange tynde ballondyrsballoner), tråd og hvid chokolade
Mål: 50 cm lang ”kæde” med
udbulning 5x10 cm et enkelt sted

Uhyggeligt dansk, 2007
(fra soloudstillingen ”Hvor går
grænsen?” om national identitet) (signet)ringe
Rød og hvid stearin, bomuldsvæge, pap (sokkel)
Mål: 22 x 17 x 9 cm

Det Unikke Danske Smykke

Discokollaps fra serien BODYPARTy. Ballonender og silketråd og sølv.

Foto: Ole Akhøj
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Kim Buck
Rådhusstræde 10
1466 Kbh. K	
33 14 57 07
kim@buck.dk
www.buck.dk

En del af mit arbejde har i den senere tid haft en meget national karakter i den forstand, at det er mine refleksioner og kommentarer til, hvad der foregår politisk og i vores samfund i almindelighed. Ved at udtrykke
sig gennem smykker har man den store fordel, at alle har en relation til smykker og deres egen associationer knyttet til smykker. Derfor er smykker for mig et perfekt medie at udtrykke meninger og ideer igennem.
Desuden er det det eneste sprog jeg kender godt.

Opblæst V, 2011
Ringene er lavet i 24 karat guld, altså helt rent guld, som er meget blødt. De er opblæst eller ’fyldt med varm
luft’ og vil i brug få buler og få en ny og mere beskeden form for til slut kun at være materiale rundt om
fingeren – en ring. De er en kommentar til smykkebranchen, både den kommercielle, men også til smykkekunstscenen.
Opblæst i farver, 2011.
Ringene er lavet i finsølv der som finguld er meget blødt.
Ringene er pulverlakerede.
Prinsessering, 2001
Ringene er i 18 karat guld og er en af mine mange parafraser over prinsesseringen som er et dansk varemærke, der har eksisteret siden jeg var lærling.

Opblæst V.

Foto: Kim Buck
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Opblæst i farver.

Foto: Kim Buck
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Agnete Dinesen
Landevejen 98
4060 Kirke Såby
46 49 20 05
agnetedinesen@mail.tele.dk

Danske strandsten er blevet en vigtig del af mine smykker.
Med dem kan jeg formgive hele smykket. Jeg samler selv stenene ved stranden, hvor de bliver valgt ud fra
farver, stabilitet og særpræg. Siden bliver de savet og slebet til en form der passer stenen og smykket.

Stenmand med grønt hoved
Broche 1997
Grøn kvarts, basalt, rav, guldtråd . 8 x 5 cm
Bautasten
Armbånd 2013
Sort svensk granit, samlet med sølvtråd . 20 x 5 cm
Runde strandsten
Halssmykke 2013
11 forskellige strandsten samlet med sølvtråd . diameter 25 cm
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Halssmykke. Runde strandsten. 11 forskellige strandsten samlet med sølvtråd.
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Helga Exner

Eventyrlige smykker

Randlevvej 41
8300 Odder
86 56 01 69
www.helgaexner.dk

Betegnelsen ”eventyrlig” passer godt på mange af mine smykker. Jeg arbejder ofte med et bestemt tema
i længere tid. Det resulterer så i en udstilling, hvor smykkerne sammen giver en eventyrlig stemning.
Temaerne kan være meget forskellige : en flok vadehavsfugle, en skov af kaprifolieblomster, motiver fra
renæssancen, eller som min seneste udstilling i år, hvor antikke böhmiske granater var blevet til moderne
unika-smykker.
Mine materialer er sølv, emalje, bladguld, perler, koraller, konkylier og rav.
Jeg er udlært i den gamle tyske håndværkerlære med tradition for at drive, ciselere og hamre sølvet for
til sidst at emaljere. Ved at kombinere disse teknikker kan jeg bearbejde sølvet, så smykkerne får en tredimensionel virkning.

Klosterbrønd, 1985
Lueforgyldt sølv, jadering, turkiskugler.
Tilhører Herning Kunstmuseum.
Ringskulptur inspireret af et besøg på det tyske middelalderkloster Maulbronn.
Perleflet, 2013
Oxyderet sølv, emalje, perler.
Oplevelse af en skov en vinterdag
Böhmische Erinnerung
Oxyderet sølv, emalje, antikke granater.
Smykke med antikke granat-detaljer fra min udstilling ”Böhmen liegt am Meer”
Skanderborg Museum 2012-13
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Perleflet
Foto: Karin Munk
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Kasia Gasparski

Incomplete Stories

Kompagnistræde 25
1208 Kbh. K	
3314 1680
2614 1684
kasia@kasia.dk
www.kasia.dk

Folk vil have komplette historier. Historier der er til at forstå; som man kan relatere sig til, og når det kommer til smykker skal de også behage og forskønne.
Skærer man ind til benet af de fleste store fortællinger, når man frem til en kerne-historie. De fleste
Hollywood-film har denne kerne og deraf deres succes; lette at forstå, lette at relatere sig til. Genkendelighed i ny indpakning og helst med lykkelig slutning.
Eftersom verden bliver mere fragmenteret, og folk bliver mere og mere distraheret af det meningsløse, er
der behov for komplette historier. Folk tørster efter mening. Før i tiden var det kirken, der leverede den, nu
er det groft sagt for en stor dels vedkommende historierne på filmlærredet, der udfylder den rolle.
Der er paralleller til smykkefeltet. Som grundlag for min idé har jeg valgt at finde genkendelige, ikonografiske brocher fra en tid, hvor vores begrebsverden havde meget fastere rammer for bl.a. skønhed. Det er vanskeligt at fortælle en historie om sig selv, som ikke er fuldendt eller stræber mod at være det. Mit postulat
er, at det er dér, nyskabende smykkedesignere oftest møder en mur.
Kun få mennesker kan få sig selv til at udtrykke en væren i proces/undervejs; de fleste vil meget hellere
være nået i mål! At være i mål smager af harmoni og kontrol, og er derfor også magtfuldt, og her har smykker en af sine ur-kompetencer; at være et personligt status-udtryk.
Men hvad så hvis ens status er, at man ikke er ’nået i mål’, hvad man jo dybest set med mine øjne ikke er, før
man stiller træskoene?! Og man lever med disharmonien som følgesvend og ikke modstander. Kan man vise
dét i et smykke? Kan det stadig have en æstetisk værdi?
Jeg har med min serie af brocher forsøgt at finde udtryk for denne væren undervejs; at historien ikke er
komplet.
Der mangler simpelthen noget af billedet; måske har det været komplet engang, men tiden ændrede sig, og
historien måtte skrives om.
Der er plads i den røde cirkel.
Værsgo’ og skriv - jeg mener værsgo’ og lev!
Incomplete Stories # 3
Incomplete Stories # 6
Incomplete Stories # 7
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Incomplete Stories # 6 og 7.

Foto: Dorte Krogh
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Castello Hansen

I begyndelsen var smykket, og mennesket så at dette var magiskt og fantastiskt.

Järnvägsgatan 32
S-26962 Grevie		
+46 866 56 90 81
70 51 01 242
castello.hansen@hotmail.com
info@castellohansen.com

Da kom slangen i form af ord og forlangte en forklaring. Men der var ingen forklaring,
bare fragmentarisk viden, som samlet set og i sig selv ikke kunne forklare smykket.
Slangen drypper stadigvæk gift i forholdet mellem mennesket og smykket,
men smykket kommer altid først, langt før ordet.

Vedhæng, 2013
32 x 74 mm.
Træ, pigment, rekonstrueret koral, vævet nylon.
Broche, 2011
65 mm diameter.
Ring, 2011
27 x 42 mm.
900 guld, rekonstrueret koral.
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Ring. 900 guld, rekonstruret korall. 27 x 42 mm. 


Foto: Anders Sune Berg

27

28

Det Unikke Danske Smykke

Sophie Teik Hansen
Struenseegade 28, 1.tv.
2200 København N
26 33 55 73
sophieteikhansen@gmail.com

I mit arbejde er jeg optaget af ”det private rum” kontra ”det offentlige rum”. Hvordan vi som mennesker
ser og opfatter hinanden, hvordan vi kommunikerer og interagerer, og hvordan vi flokkes og spejler os i
hinanden samtidig med, at vi har vores eget ”private jeg”.

I halssmykket, 2013
har jeg valgt 5 cirkler. De 3 er spejle, jeg har valgt, er gamle spejle, hvor genstande
og mennesker har været spejlet i fortiden og nu vil blive det i fremtiden.
Broche, 2013
Samme tema i sølv, brilleglas, plastik og sprayfarve.
Broche, 2012
Sølv, træ, plexiglas og malet træ.
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Halssmykke - Begyndelse.

Foto: Dorte Krogh
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Torben Hardenberg
Gammeltoftsgade 24
1355 Kbh. K
33 15 89 82

Min personlige situation har påvirket de to nye arbejder som jeg viser.
I maj måned 2012 mistede jeg min livsledsager gennem 19 år, Lars Ekholm. Det store savn, desorientering,
kaos og tomrum er skildret i arbejderne.

Dobbelt ring
Savn
Ringen består af en irregulær, rundet form i guld med en stor rå diamant, der symboliserer det skæbnesvangre. Den er forbundet via livstråde/nervetråde til en gennembrudt cirkelform med symboler. Ringens
to fingre bliver holdt sammen af et dagbogsblad og hele konstruktionen hviler på to bærende rammer i
oxideret sølv og guld, hvis skæringspunkt danner kors, der bærer en plade med inskriptionen SAVN.
18 og 24 k guld, oxideret sterlingsølv, 9 k rådiamant, delvis slebet, lille sortsleben rådiamant 1,5 karat
Vedhæng
Indgreb
Guld, sølv og diamanter skildrer det molekylære niveau. Smykket har fået et organisk udtryk, ikke langt fra
art nouveau, hvor jeg har mine rødder. En tåreformet diamant danner vedhængets top. I den rangleformede
konstruktion bevæger en rå diamant sig.
18 og 24 k guld, 6 k rådiamant, delvist slebet med facetter, tåreslebet diamant 1,20 k og 10 stk. bestrålede
brillanter.
Medaljon
Ground Control
Medaljonen blev udført til en udstilling til Kunstindustrimuseet i 1984, i anledning af kvindeåret og tilegnet
den første kvindelige astronaut Valentina (Vladimirovna) Tereshkova. Temaet er ensomheden i en rumraket.
Forsiden af medaljonen viser Valentina bag ovalt glas. Månen, som symboliserer kvindens planet, er figureret på bagsiden. Fra bagsiden hænger en rebstige fra månen, der henleder tanken på linedanserens modige
kunstform. Rebstigen er symbol på muligheden for kontakt med omverdenen.
Selve ophænget er inspireret af afskydningsrampen til den farefyldte færd.
Oxideret sterlingsølv, 14 karats guld, brillanter, rosenslebet diamant, opal, sort karneol, turkiser, 8x7 cm
rebstige i 14 karat guld. Ophæng plexiglas / sterlingsølv.
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Dobbelt ring - Savn.

Foto: Susanne Rosenqvist
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Helen Clara Hemsley

Found on the floor 2013 (nålepude ring)

Bregnerødgade 15,3.tv.
2200 København N
22 35 85 20
helen@helenclarahemsley.dk

Jeg underviser på smykke- & tekstillinjen på en produktionsskole. Mine elever er vilde med at knytte
armbånd. De knytter og knytter, og klipper snor, men de glemmer ofte, at deres lærer er besat af bæredygtighed, og derfor gerne ser, at resterne også bliver brugt til noget.
Hver dag samler jeg resterne op.
Vi har netop været i gang med et kæmpe sy-projekt, og pludselig var det ikke kun rester af snor som lå på
gulvet. En masse synåle glimtede nu også på gulvet. Min genbrugsmani kunne ikke modstå det. Derfor kom
inspirationen til at lave et smykke ud af resterne.
Det var oplagt at lave en nålepude! Jeg har altid elsket gammeldags nålepuder, og min broderings-teknik
passer perfekt til det. Så jeg begyndte med at brodere.
Jeg var begrænset i farvevalg og mængde af snor. Det havde også betydning for, hvordan jeg konstruerede
de to dele, som udgjorde den færdige pude. Det var meget fysisk krævende arbejde, som resulterede i en
ødelagt synål, og blødende fingre. Som altid var jeg udmattet, men meget glad, da det sidste sting var på
plads. Jeg besluttede mig for at lave en ring i stedet for et armbånd, da jeg kan lide denne her ”bling” effekt
som ring. Bling kombineret med et mere gammeldages udtryk passer rigtig godt til den balance som vi
kører i værkstedet på produktionsskolen. Den gamle hippie-lærer og de bling-fikserede teenagere, som ikke
helt kan forstå, hvorfor jeg har lavet et smykke, som bruges til at holde nåle. Men jeg må indrømme at jeg
nu, efter jeg startede med at lave smykket, finder mindre snor på gulvet.

You can lead a horse to water but you cannot make him drink
(2012).
Bomuld stof, strikkegarn, lædersnor og messingspænder
10,5 X 8 cm (hest).
I nearly lost it
Knyttetråd, sytråd og sølv.
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Found on the floor. H: 6,2 x L: 8,0 x B: 4,5. Materialerne: broderi stof, knyttetråd, bomuld fuld, synåle og plastik ring.

Foto: Dorte Krogh
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Karen Ihle og Jens Eliasen
Østergade 4
6270 Tønder
74 72 53 54
ihleeliasen@ihleeliasen.dk

En præcis form udtænkes oftest på tegnebrættet, men den smukke og fuldendte form kan også opdages.
Når det kreative blik fanger en form, der er fremkommet gennem tilfældigheder, opstår der en frugtbar
transponering fra denne form og tilden kunstner

der opdager den. På et splitsekund sker der en sammensmeltning mellem formen og kunstneren, som kan blive udgangspunkt for et nyt værk.
For os har dette møde mellem den fundne form, som i dette tilfælde er et stykke ledning, og det kunstneriske øje,været udgangspunktet for to nye brocher.

Broche, 2013
Funden ledning, støbt, 925S og glassten
Mål: 52 x 56 x 15 mm
Broche, 2013
925S, oxyderet og agatrose
Mål: 110 x 92 x 11 mm
Armbånd (privateje), 1995
925S, forkobret og oxyderet
Mål: 77 x 77 x 25 mm
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Broche 925S og glassten

Foto: Dorte Krogh
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Gerda Monies

At sidde med materialer som jeg har tabt mit hjerte til er bare fantastisk.

Monies A/S
Nordre Toldbod 17-19
1259 Kbh. K
33 91 33 33
info@monies.dk
www.monies.dk

Ideerne i arbejdsprocessen kommer tit gennem materialerne. Det er svært for mig nogle gange at lade være
med at kaste mig over de smukke råvarer, men jeg har en regel om, at de skal ligge i mindst 6 måneder for
at få maximalt design ud af det materiale, jeg er blevet forelsket i.

Lyse kæde
I dette tilfælde har jeg brugt ibenholt fra Madagaskar, verdens hårdeste, tungeste, sorteste træsort, 2 meget
smukke ametyster fra Brasilien slebet med facetter.
Stenene er indfattet i ibenholt, en langsommelig og svær proces. Træet udhules og skal passe men samtidig
ikke overgå stenens energi. De runde sten er labradorit i en smuk douce grå farve med belgisk bomuldstråd
i samme farve og fastgjort i ibenholt fatningerne.
Grønne kæde
Samme proces i den grønne kæde – 2 meget flotte grønne, naturfarvede kvartssten fra Brasilien. Perlerne er
ferskvandsperler fra Sydfilipinerne også med snor i indfarvet belgisk bomuldstråd.
Ibenholtkæden
er håndskåret i ibenholt stave i diverse størrelser (lavet for mange år siden) hver stav er monteret med
glasperler og hængt på lædersnøre – gentagelsen af en form er bare så fascinerende og smuk.
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Grønt vidundersmykke.

Foto: Niclas Jessen
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Pernille Mouritzen
Mano Motus
Gammel Mønt 37
1117 Kbh. K
30 59 06 08
pernillemouritzen@gmail.com
www.pernillemouritzen.dk

En del af den fortælling jeg arbejder med, handler om det at smykke sig. Der er for mig noget arkaisk i menneskets trang til at smykke sig, noget primalt i smykker - begæret efter guld og glimmer - som for mig er
tæt koblet til livslyst.
Der er noget meget privat ved smykker. De knytter sig ofte tæt og personligt til folks historie og har stor
symbolsk værdi. samtidig er smykket et meget bevidst ydre tegn, der handler om aflæsning af status og
som signalere identitet til omgivelserne.
“Welcome to my secret Garden” projektet opstod ud af min interesse for smykket som et element til at
kommunikere identitet mellem mennesker. Ud fra den tanke forsøgte jeg at bruge det som en historie og en
iscenesættelse - en rammefortælling om mine smykker. De står sjældent alene.
Ringen ”Den arabiske Have” er fra det project og den have er menneskets forsøg på at skabe paradis på
jord. Det er en havetype, der opstod i oaserne. Den er bygget omkring livets kilde og er et socialt rum, der
viser ejerens status. Jeg tænker, at vi som mennesker ud fra vidt forskellige forudsætninger, forsøger at
skabe vores personlige paradis på jorden. Ringene som kom ud af denne historie er elektroformet ud fra
tanken, at hvis noget vokser i ørkenen, så vokser det sejt og langsomt. De bestod af sølv, som derefter
forsølves/forgylde/oxyderes med masser af perler og ædelsten – både slebne og uslebne, lidt som det skattekammer vi skraber sammen i livet.
Brocherne “Flora Oblitus” er en videreudvikling. som udtryk er det svulstigt og overdrevent og appellere til
sanserne og en lyst til at røre ved, at undersøge. Jeg arbejder i udtrykket med at skabe objekter, der referer
til naturen, men er yderst konstruerede. I deres form minder de både om blomster, insekter og knogler og
bliver på den måde en fortælling, der handler om manipulation, forfald, død. Det smukke på kanten af det
grimme. serien består af brocher sat sammen af fatninger støbt i sølv. stenene er bl.a. diamanter, safir,
turmalin, naturlige ziakoner, spineller, sphene, opal, månesten, abeloneskaller, perlemor, perler og koral.

Ring fra ”Den Arabiske Have”
Forgyldt sølv med safir, opal, koral, turmalin og amatyst.
Broche ”Flora Oblitus - Ukendte Blomster”
Sølv med diamant, naturlig ziakon, sphene og pink opal
Broche ”Flora Oblitus - Ukendte Blomster”
Sølv med safir, turmalin, opal, koral, spinel og abelone skal
Broche ”Flora Oblitus - Ukendte Blomster”
Sølv med safir, opal, koral, månesten, perlemor og abelone skal
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3 brocher ”Flora Oblitus - Ukendte Blomster”.

Foto: Pernille Mouritzen
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Mikala Naur
Gothersgade 54, baghuset 1.sal
1123 København K
60 62 36 38
naurguld@gmail.com

Da jeg blev inviteret til at udstille i Hobro, fandt jeg ud af, at navnet sandsynligvis kommer af ”hos bro”.
Derfor var det naturligt, at jeg som ”gammelt værk”valgte at tage udgangspunkt i en broche BRO fra 1997,
som jeg anser for en klassiker fra min hånd og stadig fremstiller.
Den er en sammenstilling af en meget konkret form og en af naturens former,en perle og den spænding, der
opstår af materialernes kontraster dette har jeg brugt i mange sammenhænge .
De to nye værker er en humoristisk tolkning af den tidlige broche, men med en lille krølle på snablen.

BRO, 1997
70 x 12 mm.
Oxyderet sølv og ferskvandsperle.
HO-BROche, 2013
70 x 18 mm.
Oxyderet sølv og ferskvandsperle.
HO-BROche, 2013
70 x 18 mm.
Oxyderet sølv og ferskvandsperle .
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Smykkeerne er lavet i sølv og ferskvandsperle.

Foto: Dorte Krogh
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Karen Pontoppidan
Hefnerstrasse 11
81541 München, Tyskland
karenpontoppidan@yahoo.de

CANVAS & CONTEXT
Siden 2010 har et fokus i mit arbejde været på det uudtalte hieraki mellem den frie kunst og brugskunsten.
Igennem mine smykker undersøger jeg mine og andres tanker omkring definition af kvalitet og kulturelt
definerede relationer til objekter og materielle værdier.
CANVAS, 2010 – 12, er en serie af brocher, der tager udgangspunkt i de i brugskunsten taburiserede materialer: oliemaling og lærred. I denne serie har jeg bevidst arbejdet som ”min indre guldsmed” forudsatte, og
behandlet lærred som et grundlag for ornament og dekoration.
CONTEXT, 2012 – 13, er en modpol til CANVAS. I denne serie har jeg bevidst afstået fra at udføre smykkerne
selv. CONTEXT er 100 brocher, hvor hobby malere har defineret malingen, guldsmede-mestrer og studenter
har udført alle tekniske aspekter, og mit eneste håndværksmæssige bidrag har været at signere brocherne.
Jeg er uddannet guldsmed, og jeg er uddannet kunstner, der slår to hjerter i mit bryst.
KP CANVAS1
CANVAS#10, broche, 2011,
træ, lærred, sølv, guld, stål
KP CONTEXT1
CONTEXT, brocher, 2013,
lærred, sølv, stål
KP CONTEXT2
CONTEXT, brocher, 2013,
lærred, sølv, stål
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CONTEXT, brocher, 2013, lærred, sølv, stål.

Foto: Karen Pontoppidan
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Per Suntum

Af Merete Ahnfeldt-Mollerup

Møllegade 11, Tejn
3770 Allinge		
per@suntum.dk

Kunsthåndværkets ideal er det beåndede stof. Det er forestillingen om at tilføre håndværket,
formgivningen, en idé, der kan udfolde materialet og funktionen og give dem betydning. Kunsthåndværket
spænder mellem den idébårne frie kunst og det konkrete og bundne håndværk.
Guldsmeden Per Suntum varetager dette ideal på fornem vis. Hans smykker er skabt ud fra en sammenhængende, meningsfuld forestilling om verden, og de er umiddelbart skønne og anvendelige. De viser nye sider
af stoffet, hvad enten dette stof er guld, sølv, papir eller sand.
Per Suntums smykker er organiske, men de er ikke repræsentationer af naturen. De vokser af stoffet som
træet vokser af jorden, eller som klippen foldes af umådelige kræfter. Men de er ikke billeder af træet eller
klippen. Derfor fortæller de snarere om livets essens end om den tilfældige erfaring ved livet. De vækker erindringer om glemte oplevelser, drømme om inderlige ønsker. De er præcise og omhyggeligt skabte
genstande, og dog minder de om børns fundne ting, om de skatte vi alle en gang har fundet og gemt: sten,
planter, skaller.
Per Suntums arbejde peger frem mod en ny, dyb opfattelse af vores samspil med verden omkring os. Og
det rækker tilbage i en urgammel tradition for at lade kunsthåndværket udspringe af den organiske form.
Derved har smykkerne betydning på flere niveauer, både intellektuelle, følelsesmæssige og åndelige. Mere
kan man vel ikke ønske sig.

Broche NO WATER NO MOON, 2013
Sølv, 18 kt guld, niello, urushi. H 64 x B 60 x D 7 mm
Ikke færdiggjort - ny broche
Hvid (beige) Isolith (rekonstrueret sten). H 51 x B 57 x D 20-25 mm - ca. mål
Ældre broche AS PLAIN AS IT
24 kt guld + finsølv (biometal).
Lån: Kunstfondens Smykkeskrin. H 62 x B 53 x D 14 mm
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NO WATER NO MOON.

Foto: Mindgap
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Mette Saabye
Studiestræde 25B
1355 Kbh. K
26 81 18 26
mette@saabye.biz
www.mettesaabye.com

Til udstillingen har jeg lavet en serie unika ringe, som forgiver at have en funktion, nemlig at fortætte et
materiale så et nyt opstår, er naturligvis en illusion og et billede på, hvordan man omsætter tanker og iagttagelser til et fysisk produkt i den kreative proces. Den egentlige funktion er at det er objekter som man kan
anvende som fingerringe og smykke sig med. De er med andre ord smykker.
Jeg arbejder med diverse danske træsorter som mirabelle, ask, lindetræ og birk, med syntetiske og ægte
smykkesten og epoxy i brune, gyldne, rød, violete, nuancer og helt farveløs transparent.
Ringene varierer i størrelse fra 4-10 cm i diameter og 2,5-4,5 i højde. Jeg undersøger funktionsbetydningen
generelt og i relation til smykker og redskaber helt overordnet. Et af smykkets grundpræmisser er funktionen. Men hvordan skal dette forstås og kan det afgrænses? Jeg har forsøgt at give smykkerne udseende af
at være redskaber og at de visuelt opleves som sådanne, men når alt kommer til alt er det bare smykker.
Formsproget referer til tragte, drikkeskåle, kopper, håndtag og skåle til opsamling af dug eller væsker ved
kondensering ect. Samtidig arbejder jeg med smykkers øvrige grundpræmisser, værdi, status, det gode
håndværk, og de ædle materialer.
Jeg anvender træ fra de danske træsorter, som gror omkring os i de danske haver og skove. Træ er en af
vore naturlige ressourcer og et ædelt materiale. Vi bliver påvirket af at leve i et land med masser af træer
omkring os, og det afspejles ofte i vore produkter.
Jeg finder det interessant at kombinere naturlige og imiterede materialer og forarbejde dem, så de indgår
i en logisk sammenhæng. Visionen er at vise at smykker kan være andet og meget mere end identitetsløse
klassikere i guld med brillanter, og vise, at de smykker vi vælger at bære, er et udtryk for, hvem vi er og
hvordan vi ønsker at blive opfattet.
”My favorite Things”
Balanceredskab nr. 1, 2012
Halssmykke. 15 x 45 x 7 cm.
Asketræ, plastik, magneter, 925s. & bomuld.
Balanceredskab nr. 2, 2012
Halssmykke. 15 x 45 x 7 cm.
Asketræ, magneter, 925s. & bomuld.
Kondensator, 2013
12 fingerringe, varierer i størrelse fra 4-10 cm i dm. og 2,5-4,5 i højde.
Diverse danske træsorter, epoxy, syntetiske og ægte smykkesten.
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Kondensator.

Foto: Dorte Krogh
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Mette Vivelsted
Guldsmedegade 36
8000 Aarhus C
86 18 40 20
mettevivelsted@gmail.com
www.mettevivelsted.dk

Mit arbejde med design- og unikasmykker går hånd i hånd. Unikaarbejderne giver inspiration til mere
designorienterede smykker, - og omvendt. Jeg omsætter mine indtryk til udtryk, som bliver til under intuitiv,
kompositorisk leg, men som samtidig bliver holdt på sporet af det tema, som jeg er inspireret af.
Jeg er optaget af smykket som moderne kommunikationsmiddel og arbejder tematisk med begreber som
eksempelvis affektionsværdi og vores forhold hertil. Jeg tilføjer mine smykker et indhold af genkendelige
og mindre genkendelige elementer og søger således et spændingsfelt i arbejderne, som gør, at man ledes til
at tænke både frem og tilbage i tiden, når man ser dem.
Smykkerne skal skabe nysgerrighed, rejse spørgsmål, vække følelser og eftertanke, og jeg ”blender” derfor
genkendelige elementer (mormorperlekæder, tretårnede arveskeer, kongeligt porcelæn, barns første tand
etc. med nye begreber som eksempelvis japansk populærkultur og tilfører således ting, som har mistet
værdi ny betydning. Som virkemidler bruger jeg alt fra antikviteter til farvede diamanter, guld, sølv, koral,
nylon, silke, porcelæn, filt og lak etc. til at understrege en stemning eller som bærende element i et tematisk
forløb.
Smykkets relation til kroppen og den konceptuelle og eksperimenterende tilgang til selve arbejdet er de
spilleregler i arbejdsprocessen ,som driver mig og gør selve arbejdet til min passion.

DEN TUNGE ARV
”COURAGEOUS CARL”
Vedhæng ca. 9 x 7 cm.
“FEARLESS FRED”
Vedhæng ca. 9 x 7 cm.
“VICTORIOUS VIC”
Vedhæng ca. 9 x 7 cm.
Materialer: Gamle sterlingsølv brocher , 14 kt. guld, agat, diamant. Kevlar.
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Den tunge arv.
Foto: Victorious Vic
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