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Guldsmed Tine Lindhard

Georg Jensen Grape armring af sølv

Det er der adskillige fordele i: Selvfølgelig priserne,
som forbliver i bund, fordi materialebrugen er relativt
begrænset – men også fordi muligheden for mersalg eksisterer, for der skal flere armbånd til at syne af noget.
Men selv hvis der kun bæres et spinkelt armbånd, er
der tale om et feminint touch. Lænker på halskæder og
øreringe handler mere om filmen ”The Great Gatsby”,
hvis æstetiske indflydelse nok gør sig gældende resten af året. Armringene er over en kam blevet mindre
brede, men der ses stadig et væld af dem. Under kategorien armbånd skal der også nævnes diverse krystal-,
smykkesten- og perlearmbånd; de individuelle sten og
krystaller fås i forskellige størrelser, og udgør et supplement til læderarmbåndene.

Lund Copenhagen

Pandora charm af sølv
med sytetisk kubisk
zirkonia
Sif Jakobs

Flor a & Fauna
Fjer-, vinge- og pelsmotiver hentes fortsat fra
dyreverdenen. Slangerne skal helst være så
abstrakte, at de nærmest ikke er genkendelige som slanger, for det er med til at sikre
smykkerne et liv ud over 2013. Blandt fuglene er specielt figurative påfugle (dvs. genkendelige som påfugle) og ugler populære.
Påfuglenes farver – grøn, violet og blå – har
fået lov til at dominere ud over dyresmykkerne, sådan at abstrakte smykker, præget
af ædelsten, specielt handler om disse tre
farver. Det kan være i form af for eksempel
turkiser, topaser og ametyster – men kombinationen af sort og hvid har ingen lyst til at
undvære, for det sælger altid.
En anden naturinspiration er blomster og
blade – her tilsyneladende for en gang skyld
med mest vægt på efterårets blade og lidt
mindre på blomsterne. Hvor det feminine
element er knapt så dominerende hvad
blade angår, findes nuttetheds-faktoren
hos petit-smykkerne eller i særlige motiver, som for eksempel en slikkepind
eller symmetriske hjerter.
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