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Rikke Lunnemanns Placebo of High Carat kunne ses på
Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2013 i Rundetårn.
Pilleglasset med lykkepiller indeholder kapsler af 18 karat
guld og glas med 0,25 og 0,30 carat TW VVS diamanter i.
På modsatte side er det sovepiller i form af små får i guld
eller sølv.
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– eller må det også gerne sætte tanker igang?
Danmark er rig på designere, der piller ved normerne
for materialer, motiver, humor og hele konceptet for
hvad et smykker er. Nyd disse værker af Louise Degn,
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Christine Bukkehave, Birgitte Holmsteen,
Rikke Lunnemann, Sophie Teik Hansen og
Mareike Kanafani.

Christine Bukkehave
Nips
Aftryk af forskellige brystvorter
Belagt med 24 karat guld
Sat på 18 karat guldkæde

Christine Bukkehaves specielle værk Nips repræsenterer netop nu dansk
smykkekunst på en række udstillinger i Skt. Petersborg som led i et designfremstød arrangeret af Københavns Erhvervsakademi og Kopenhagen Fur.
Christine Bukkehave er blandt andet kendt for sine mange nyskabende
ravsmykker, hvoraf to kan ses på det følgende opslag.
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Rikke Lunnemann
Placebo of High Carat: Sovemedicin
Anvendes mod: Insomnia
Tælles i det uendelige – ingen udløbsdato
Bemærk venligst: Ingen risiko for overdosis
Modsat effekt: Forlænget brug
kan føre til afhængighed
Ingredienser: Au, Ag
1 glas indeholder: 1 x 18 karat guldfår,
9 x 925 sølvfår, 3 x sortoxyderede 925 sølvfår
Foto Dorte Krogh

Af Christian Schmidt
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Mareike
Kanafani
Polytope #2G
Ring af beton

Sophie Teik Hansens dekorative bestik-brocher er blandt de kunstsmykker,
der medvirker i Københavns Erhvervsakademi og Kopenhagen Furs designfremstød i Rusland, der er et vigtigt vækstmarked for dansk design og mode.
Sophie blev inspireret til brocherne af Jan Jörnmarks fotografier af forladte steder; et fotografi af bestik og tallerkener tilfældigt efterladt på en
trappe – som et møde, der aldrig fandt sted.
– Bestikkets samspil og indbyrdes afhængighed er som en treenighed,
der er taget ud af en funktion. Jeg ønskede at bryde med det perfekte og
ud fra det forladte og tilfældigt efterladte skabe nyt liv og nye historier.

Guldsmed Mareike Kanafani er
uddannet guldsmed fra Goldschmiede
schule Pforzheim i Tyskland. Hun deltog i
Design Podium og Brand New udstillingen
på Inhorgenta i München i 2009 og
modtog Kunsthåndværkerprisens bronzemedalje i 2013 for sine betonringe.
– Når jeg kaster mig ud i at undersøge
et nyt materiale og åbner mig for dets
særlige betingelser, kan jeg se tingene fra
en ny synsvinkel, som gør mig i stand til at
finde nye udtryksformer, fortæller Mareike
om ringene.
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Birgitte Holmsteen
Tag hvad du vil – verden er din?
200 brocher
Træ, papir, sølv, lakmaling, lak
120 cm x 60 cm x 1,8 cm
Udstillet på Biennalen for Kunsthåndværk
og Design i Rundetårn 2013
Foto: Dorte Krogh
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Birgitte Holmsteens Tag hvad du vil
– verden er din? består af 200 brocher,
som tilsammen udgør et kort over verden.
Opdelingen i de 200 dele er uden reference til de landeopdelinger, vi kender i dag.
– Værket omhandler begreber som
ejerskab og tilhørsforhold, om hvem der
har ret til goderne og rigdommene og om
de tilfældigheder, der afgør om man er
blandt de heldige eller de mindre heldige,
alt efter hvor i verden man er født. Med
værket ønsker jeg at gå i dialog med
beskueren. Beskueren kan, med værket,
erobre sig en del af verden, udråbe den
valgte del som værende sin egen og tage
den med sig i form af en broche, fortæller
Birgitte Holmsteen.
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Christine Bukkehave
Cast Away: Weeping tree
Broche af drivtømmer, rav
og 18 karat guld

Christine Bukkehave var eneste dansker udtaget til at deltage i den
prestigefyldte konkurrence TALENTE ’14 i forbindelse med Schmuckmessen
i München i marts. TALENTE er en konkurrence, hvis formål er at vise unge
kunstnere med et helt særligt talent. Christine udstillede fire værker med
titlen Cast Away, udført i træ, rav og guld.
– Cast Away handler om at udforske det store ocean, der over tid ændrer
rav og drivtømmer til nye konkrete former og giver materialet nye kvaliteter.
De vigtigste materialer i værkerne er det 30 millioner år gamle rav og
forskellige former for drivtømmer, fortæller Christine.

Guldsmed Louise Degn introducerede i 2012 en fortryllende serie ringe
med motiver fra et thebord. Der var en thekande, en cupcake, et par indbydende
jordbær og en Mariekiks. Men naturligvis har man også brug for en thekop, der nu
fås enten som ørering eller vedhæng.

Louise Degn
Thekop vedhæng
18 karat guld
med brillant
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Når brochen bæres, vender
træfladen udad og understreger,
at værket ingen værdi har ud
over den symbolske og
kommunikative.
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Beskueren underskriver en kontrakt, hvor
vedkommende forpligter sig til at reflektere over ordene ejerskab og tilhørsforhold,
for på den måde at gå i dialog med værket. Foto Søren Petersen.
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Rikke Lunnemann
Dansk design lever fortsat højt på design
klassikere fra Arne Jacobsen, Kjærholm,
Wegner etc, mesterværker som skal
hentes tilbage i 50erne og 60erne:
– Kunne det tænkes, at en design
klassiker efter mange år, selv bliver træt
af at være det, den har været så længe,
og ’siger op’? hvis altså de var i stand
til give deres mening til kende! Den
fornemmelse fik jeg, da jeg igen så en
af Vedels fugle sidde på en trist hylde.
Den ønskede at flyve ud af det
”klassiker-bur” den har siddet i siden
1959 – ud i verden, som en ny og
fri fugl!

Rikke
Lunnemann
Design Resign
Facetterede perler
og guld.
Foto Iben Bølling
Kaufmann
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Christine
Bukkehave
Cast Away:
Together
Broche af
drivtømmer,
rav og 18
karat guld

