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Brand new – nye talenter på GSU 2008
For andet år i træk vil et område af Guld Sølv
Ure messen afholdt i Bella Center være reserveret for talenter inden for smykkebranchen. I
forhold til sidste år har man endda valgt at fordoble antallet af deltagere fra ti til tyve.
Rie Winklers
koncept-smykker fra
kollektionen ”Jack of
all Arts”.

En af udstillerne er 45-årige autodidakte Rie Winkler, som
viser sin kollektion ”Jack of all Arts”, konceptuelt baseret på
puslespil, spil af forskellig art (for eksempel skak og Scrable)
og legetøjsbiler. Smykkerne handler om cool signalværdi i
en verden, der ellers sætter lighedstegn mellem smykker og
statussymboler, og så er selvironien på plads med et glimt i
øjet.
En anden autodidakt smykkedesigner og professionsbachelor, der allerede har stor succes hos de smukke og kendte,
er 34-årige Stine A med eget firma Stine A Design Jewellery. Hendes smykker er håndlavet af forgyldte eller oxiderede ædelmetaller, kombineret med smykkesten og er allerede blevet set på grevinde Alexandra, Julie R. Ølgaard, Mia
Lyhne, Sofie Gråbøl, Sofie Lassen Kahlke og Suzanne Bjerrehus. De sidste tre år har hun forsynet diverse modebutikker med smykker, blandt andet Munthe plus Simonsen, og
Stine A samarbejder med brudekjoledesigner Rikke Gudnitz
om design af brudesmykker til private kunder. Stine A’s første samlede kollektion så dagens lys i 2007.
Læs mere på www.stinea.dk.

Stine A.s smykker er allerede blevet set
på blandt andre grevinde Alexander,
Mia Lyhne og Sofie Gråbøl.
Fotograf: Rune Hansen

Anya Bendtsen er blevet færdiguddannet fra glas- og keramikskolen på Bornholm i 2007, og hendes erfaring med
smykkefremstilling har hun fra Guldsmedehøjskolen og
Kunsthøjskolen. Primært arbejder Anya Bendtsen med glassmykker, som sammensættes med andre materialer, for eksempel sølv og perlemorsskaller. I påsken i 2008 åbnede
hun eget værksted og butik i Svaneke på Bornholm.
Læs mere på www.anyaglas.dk

Anya Bendsens glassmykker.

Vidste du…
–at det er blevet nemt at tjekke et navnestempel?
Ædelmetalkontrollen har oprettet et link på Internettet, der giver direkte adgang til registret med
navnestempler www.aedelmetalkontrollen.dk
Force Certification, der er udpeget til at varetage
ædelmetalkontrollen i Danmark, står bag det nye
link, der giver nem adgang til oplysning om navnestempler, holdighedsstempler, ansøgningsblanketter mv.

Guldsmedeforsikring fra
KARAT FORSIKRING
Kontakt os for tilbud og information
på tlf. 39 900 400 eller på
info@guldsmedeforsikring.dk

K A R AT
FORSIKRINGSMÆGLERE

64
KARAT_AuClock_84x60.indd 1

05/09/07 22:34:56

