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Zilver en Zutphen horen bij elkaar. Opnieuw brengt het museum historisch zilver uit
Zutphen én hedendaags zilver samen voor het voetlicht. Maar liefst 21 Nederlandse
zilversmeden laten met hun werk zien dat een eeuwenoud ambacht de tijd glansvol heeft
getrotseerd, bruisend van vitaliteit en springlevend is. Sommigen van hen lieten zich
inspireren door het 20e-eeuwse Hollandia-zilver.
In de NV Zilversmederij “Hollandia” te Zutphen werd tussen 1917 en 1950 een
indrukwekkend assortiment aan zilveren gebruiksvoorwerpen gemaakt. De geschiedenis
van dit succesvolle bedrijf wordt verteld aan de hand van historisch beeldmateriaal,
documenten en een mooie selectie zilveren voorwerpen uit hun uitgebreide catalogus.
Zilver voor iedereen toont zilver van vroeger en nu. Om te genieten van de schoonheid
van oude en nieuwe kunst- en gebruiksvoorwerpen. Maar Zilver voor iedereen wil meer!
Wij nodigen u graag om na te denken over persoonlijke keuzes over wegwerp en
hergebruik, duurzaamheid en behoud van dat wat goed is. En ten slotte - met een
knipoog - over de vraag of over smaak wel valt te twisten?
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MARK ALEXANDER (1989)
Mark Alexander zoekt voortdurend naar kantelpunten en het verstoren van hun balans,
waarbij hij aspecten van traditioneel zilverwerk, als functionaliteit en materiële
integriteit, veelal loslaat. Zo ontstaat er ruimte voor een conceptuele toepassing van
zilver. In zijn werken onderzoekt Mark de sterk wisselende verschijningsvormen van zilver:
soms trekt het materiaal zich terug, wit gepatineerd waardoor het zich doet voorkomen
als porselein, om op een ander moment helder gepolijst zijn omgeving te
weerspiegelen. Het langdurige karakter van het zilversmeedproces biedt hem de
mogelijkheid om voortdurend in te grijpen en te manipuleren. De sculpturen zijn kleine
werelden op zich, in zichzelf gekeerde vacuüms door hun fijnzinnige aard.
www.markalexander.nl

ZILVERGEHALTE
De meeste objecten in deze tentoonstelling zijn gemaakt van 1e gehalte (Sterling)
zilver (925/1000). Alleen wanneer het gehalte afwijkt, wordt dit vermeld. Zilver is te zacht
om puur te verwerken en wordt daarom met een ander metaal, meestal koper, tot een
legering gesmolten. Bij zilver van het 2e gehalte en 3e gehalte is het aandeel zilver 83 en
80 procent. Fijnzilver (999/1000) is vrijwel puur zilver, zeer zacht en wordt alleen
toegepast in kunstobjecten, zoals in het getoonde werk van Mark Alexander.

Mark Alexander, Kentering, 2018, Fijnzilver, 999/1000, collectie kunstenaar
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MARCEL BLOK (1968)
De combinatie van vaktechnische kennis, zorgvuldige afwerking en een meesterlijk oog
voor detail is voor zilversmid, stempelsnijder en graveur Marcel Blok het uitgangspunt
bij het maken van groot zilverwerk en objecten. Historische vormen en betekenissen
vertaalt hij met grote creativiteit en precisie naar een hedendaagse vormgeving. Hij laat
zich onder andere inspireren door vormen, structuren en patronen uit de natuur, zoals
schelpen, bladvormen of waterdruppels. Sommige objecten krijgen een aantrekkelijke
spanning door het contrast tussen organische en geometrische vormen en lijnen. Bij de
“orchidee” kandelaars, die hij in 2010 maakte, was het de uitdaging om het karakter en
de techniek van het smeedijzer waarin de oorspronkelijke Jugendstil kandelaars gemaakt
waren om te zetten in zilver. In “Loop je met me mee?”, speciaal voor deze
tentoonstelling gemaakt, komt het werken met structuren, texturen, verschillende
materialen, organische en strakke vormen samen. In plaats van een traditionele vorm
met decoraties, zoals bij Hollandia zilver, koos hij als uitgangspunt een houten stronk uit
de natuur en paste daarop zijn ontwerp aan. In plaats van mondgeblazen glas koos hij
natuurlijke mineralen. En dat alles gemaakt met behulp van traditionele technieken en
het typische door Hollandia toegepaste gegoten zilver. Het leverde een sprookjesachtig
object op, in zijn woorden ‘fantasy’-achtig; zoals ook het Hollandia zilver een ‘fantasy’
beleving kan oproepen bij zijn gebruikers.
Marcel en Annet Blok vormen samen een goed Blok: het ‘Zilverblok’. Zij werken, ieder
vanuit een eigen idee en expertise intensief samen; van brainstorm, tot ontwerp en
uitvoering en voeren elk hun eigen collectie: : Marcel Blok met groot zilverwerk en
objecten, Annet Blok met sieraden.
www.zilverblok.nl
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PAULINE BARENDSE (1967) & JAN MATTHESIUS (1950)
Pauline Barendse en Jan Matthesius; beiden sieradenontwerpers met uitstapjes naar
sculptuur en gebruiksvoorwerpen. Ooit apart van elkaar begonnen, met een voorliefde
voor bijzondere technieken en materialen. Na een ontmoeting kon een intensieve
samenwerking niet uitblijven. Nog steeds op zoek naar dat ene stofje en hoe daar dat ene
speciale sieraad van te maken. De experimenten kunnen langdurig zijn en soms
vruchteloos weer op de plank terechtkomen. Zij hebben een voorkeur voor materialen als:
goud, zilver, maar ook aluminium, titanium en tantaal. Technieken komen vaak voort uit
bestaande oude technieken die in een nieuw jasje worden toegepast. Ook technieken die
niet gelijk uit de sieradenhoek komen; denk hierbij aan laserlassen,
oppervlaktebewerkingen als anodiseren, kleuren van metalen. Het is letterlijke dubbelop:
goede vormgeving en optimale vakkennis.
De collectiestukken van Dubbelop zijn aangekocht door particulieren, verzamelaars
en internationale musea zoals Museum Boijmans van Beuningen (NL), Museum voor
Vlakglas- en Emaille kunst (NL), Schmuck Museum (DL)) en het Corning Glass Museum
(USA). Hun werk is gepresenteerd in o.a. Amsterdam, Eindhoven, Schoonhoven, Tokyo,
Parijs, Milaan, Bazel, Frankfurt, Perth, Telluride (USA), Beijing. Pauline Barendse en Jan
Matthesius zijn beiden onderscheiden met diverse prijzen in binnen- en buitenland. Van
19 november 2020 tot en met 21 maart 2021 exposeren zij onder de naam Dubbelop in het
Zilvermuseum in Schoonhoven.
www.dubbelop.nl

Rechts:
Jan Matthesius, Ariadne, 2020, Zilver
Collectie kunstenaar
Onder:
Pauline Barendse, Klaplepel, 2020, Zilver
Collectie kunstenaar
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KAJ BRAS (1982)
Kunstenaar-zilversmid Kaj Bras ontwerpt en vervaardigt zilverkunst en ook kunstobjecten
in andere materialen. Kaj Bras volgde zijn opleiding aan Artez, kunstacademie in Arnhem
en de Vakschool voor Goud- en zilversmeden in Schoonhoven, waar hij tegenwoordig als
docent werkzaam is. Tijdens de Masterclass 2019 van Jan van Nouhuys ontwierp hij
Fennel #1, in het kader van de opdracht ‘conceptueel, om uit te schenken’.
Het resulteerde in een prachtig vloeiende vorm, in hoog-gepolijste uitvoering.
De glans van gepolijst zilver komt optimaal tot zijn recht, dankzij de bolling van de buik en
slank naar boven uitlopende hals. Ook Drop en Tortuga getuigen van dezelfde verfijning in
materiaalgebruik; de toepassing van traditionele materialen en vormen met een
eigenwijze persoonlijke twist.

Kaj Bras, Tortuga, theepot, 2006, zilver,
Letterhout, collectie kunstenaar

Jan van Nouhuys, Ontluiking,
2015, zilver, bladgoud,
collectie Studio 925

JAN VAN NOUHUYS (1949)
Jan van Nouhuys heeft in zijn lange carrière als zilversmid en ontwerper in zilver een
imposante staat van dienst en indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Van Nouhuys werkt
als een beeldhouwer in zilver. Met behulp van de bijzondere eigenschappen van
zilver - glans en reflectie – bouwt hij zijn objecten volgens architecturale en sculpturale
principes op. Wat hij bedenkt en voor zich ziet, transformeert hij op onnavolgbare wijze
in zilver - soms in combinatie met onedele metalen, hout of glas - tot adembenemende
ruimtelijke objecten. Met zijn werk heeft Jan van Nouhuys de toon gezet voor een
compleet nieuwe kijk op zilver: als kunstzinnig medium. Met het project Zilver in
Beweging (1990) werd met inbreng van andere zilversmeden en kunstenaars die
kunstzinnige beweging ingezet. Met zijn internationale Masterclasses, waarvan de
laatste plaatsvond binnen de muren van de Vakschool Schoonhoven, wil Jan van
Nouhuys veelbelovende jonge smeden verder opleiden en stimuleren en zodoende het
hedendaags zilver promoten.
www.studio925.nl
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HARM BRON (1967)
Centraal in het werk van Harm Bron staat zijn liefde voor de natuur. Zelf zegt hij
hierover: ‘Ik zoek mijn inspiratie in de natuur. Ik word er altijd door geraakt, hoe dingen
kunnen groeien, van een klein zaadje tot een exotische bloem, van een ei tot een
kleurrijke vogel, of van samengeperste atomen tot schitterende edelstenen. Alles in de
natuur is in beweging, het vloeit van de ene vorm over in de andere. Deze dingen raken
mij, en ik probeer deze gevoelens in mijn werk tot uiting te brengen.’ Zowel in zijn werk, als
privé brengt Harm Bron het begrip ‘duurzaamheid’ in praktijk. Van hergebruik van
materialen, zoals het omsmelten van zilver en goud tot creatieve oplossingen, zoals het
verbouwen van voedsel op zijn dak en het opvangen van regenwater.
www.atelierdebron.com

Harm Bron, schaaltje, 2002, zilver, titanium,
Collectie kunstenaar

Daan Brouwer, Hephaistos, kan, 2020, zilver
Collectie kunstenaar

DAAN BROUWER (1978)
Als zilversmid-kunstenaar beschouwt Daan Brouwer zichzelf als een voorzetter én
vernieuwer van een eeuwenoude traditie. Hij maakt vooral vrij werk en werkt daarnaast in
opdracht. In zijn gebruiksvoorwerpen - toegepaste kunst in zilver - staat niet de functie,
maar de vormgeving op de eerste plaats. Het sculpturale aspect voert altijd de
boventoon. Het spelen met texturen en reflectie draagt daaraan bij. Vaak experimenteert
hij gedurende langere tijd met bepaalde vormaspecten en materiaaleigenschappen,
resulterend in objecten van dezelfde ‘familie’ met elk een eigen gezicht. Zijn werk in de
tentoonstelling is daarvan een goed voorbeeld. De link tussen deze objecten is een
vormexperiment; flexibele strengen zilver zijn tot sculpturale, herkenbare vormen
gedraaid, gekneed en gewikkeld.
www.daanbrouwer.com
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MAJA HOUTMAN (1963)
Geïnspireerd door theezeven en mandenweefkunst, vond Maja Houtman een geheel
eigen manier om zich uit te drukken in zilver. Nadat ze met zilverdraad begon te werken
in filigrain, ontwikkelde haar werk zich van juwelen en miniatuurmandjes tot grotere
objecten, schotels en exclusieve sieraden. Vanwege het arbeidsintensieve proces, werkt
zij in een gelimiteerde productie. Speciaal voor de tentoonstelling maakte ze ‘Ode aan
Hollandia’, waarin ze hedendaags filigrain combineert met onderdelen van een bestaand
asbakje: hergebruik met een speels toegevoegd accent van neergestreken vogeltjes.
Maja Houtman werd opgeleid als goud- en zilversmid aan de Vakschool in Schoonhoven.
Na een stage in Chatham, Ontario, studeerde ze in beide disciplines af. Gedurende tien
jaar was zij werkzaam als keurmeester bij de Waarborg in Gouda. Sinds 2003 werkt ze als
kunstenaar-goudsmid. www. majahoutman.nl

Bas Jansen, Meesterstuk, schaal, 2017, zilver
Collectie kunstenaar

Maja Houtman, Levitatem, 2012, zilver
Collectie kunstenaar

BAS JANSEN (1992)
Bas Jansen laat zich inspireren door wat hij tegenkomt en ziet in zijn directe omgeving.
Vaak zijn dit beelden en vormen uit de natuur, zoals in een gesmede schaal als een
draaikolk en zijn etagère met ragfijne ginkgobladeren. Hij nodigt de kijker uit om verder te
blijven kijken naar een werk door het oog op een onbewuste manier mee te nemen om zo
geleidelijk alle details te ontdekken en te ervaren. Dat geldt zowel voor een strakke, maar
speels vormgegeven vaas, als voor zijn meesterstuk. In dit monumentale werk paste hij
het klassieke zilversmeedwerk toe, dat verwijst naar vroeger tijden. De zichtbare
hamerslag aan de binnenzijde en gladde hoogglans aan de buitenkant, vormt
tegelijkertijd een mooi contrast én samenspel tussen traditie en vernieuwing.
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TAMARA VAN KEKERIX (1987)
Tamara van Kekerix studeerde in 2010 af aan de Vakschool in Schoonhoven. Samen met
Guido Schram richtte zij Atelier79 op. Uitdaging en plezier in het werk vormen voor haar
de uitgangspunten bij het zilversmeden. In het juryrapport van haar meesterstuk
‘Eleganza’, roemde de jury haar doorzettingsvermogen, zorgvuldige voorbereiding in
combinatie met een dosis lef om als jonge zilversmid in zo’n formaat een dergelijk
technisch hoogstandje aan te durven. Al haar ontwerpen vinden hun oorsprong in
natuurlijke vormen. In de getoonde schaal zijn nog referenties zichtbaar van natuurlijke
bladvormen, maar met zijn strakke belijning is Eleganza vooral een uiterst aantrekkelijk
ruimtelijk object met sculpturale allure.
www.atelier79.nl

Tamara van Kekerix, Eleganza, 2009, zilver
Collectie kunstenaar

Guido Schram, Verstuiving II, 2011, zilver
Collectie kunstenaar

GUIDO SCHRAM (1985)
Guido Schram voltooide in 2009 zijn opleiding aan de Vakschool in Schoonhoven. Samen
met Tamara van Kekerix richtte hij Atelier79 op. Het werk van Guido Schram wordt gekenmerkt door een sobere, strakke belijning in combinatie met organische, vloeiende
vormen. Guido Schram is thuis in de nieuwste ontwerptechnieken, waarbij hij zonder een
hamer aan te raken zijn werk tot leven kan laten komen. Deze combinatie van techniek en
ambacht kenmerkt bij uitstek de nieuwe generatie zilversmeden. Zijn Verstuiving II heeft
een duidelijk afgebakende, compacte vorm, waardoor het kleine object monumentaliteit
uitstraalt. De golvende, glanzende bovenrand komt terug in een pulserend golvenspel in
reliëf aan de gematteerde buitenzijde van het object.
www.atelier79.nl
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WILLEM NOYONS (1956)
In het atelier van ontwerper en edelsmid Willem Noyons smelten het oude ambacht en
innovatie in techniek samen. Professionele nieuwsgierigheid of de uitdagende vraag van
een opdrachtgever kunnen leiden tot verrassende concepten en nieuwe oplossingen.
Noyons werkt graag samen met andere makers en innovatieve industrie. Het Symbool,
gemaakt in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, toont het fragiele netwerk van
ons gezondheidsstelsel. Het is op een geheel nieuwe manier gegoten via een
3d-geprinte vorm. Het Eremetaal van de gemeente Vianen is een ‘binnenstebuiten’
penning. Gesloten is het een mysterieus object, geopend toont het de plattegrond van
het huidige Vianen met als gouden hart de middeleeuwse kern. Met humor ontwierp
Willem Noyons een koffieservies als een pleintje met naast elkaar staande gebouwen. De
opdrachtgever, fabrikant van rubberartikelen, inspireerde tot het gebruik van

Willem Noyons (1956), Symbool, 2019,
zilver, Collectie kunstenaar

Liv-Maritt Prins van Wijngaarden, Flos Tuba, 2018,
zilver, Collectie kunstenaar

Liv-Maritt Prins van Wijngaarden (1987)
In het werk van Liv-Maritt Prins van Wijngaarden speelt beweging een grote rol. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat ze haar inspiratie vindt in kunststromingen als Art
Nouveau en Art Deco. In haar werk zijn zowel de sierlijke beweeglijkheid en elegante
lijnen, als strakke vormen van beide kunststijlen terug te vinden. Hierdoor is haar werk van
alle kanten interessant om naar te kijken en spreekt het tot de verbeelding.
Het samenspel van die twee contrasten is duidelijk herkenbaar in theekan Tee Tippa,
schaal Balannsi en vaas/kan Lintu. De titels zijn afkomstig uit het Fins en betekenen
achtereenvolgens theedruppel, balans en vogel. In Finland voegde ze een extra jaar toe
aan haar opleiding tot goud- en zilversmid. Haar object Flos tuba, wat trompetbloem
betekent, is een en al beweging in een magisch samenspel van elkaar omcirkelende lijnen
en vormen.
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MAARTEN ROLLFS OF ROELOFS (1981)
Iets te maken in zilver, wat nog niet eerder bedacht is, vormt voor Maarten Rollfs of
Roelofs de grootste uitdaging en inspiratiebron. Door te experimenteren met
vormgevingsaspecten als dynamiek, geometrische vormen en contrasten
(o.a. mat/glans), werkt hij verder aan de ontwikkeling van een eigen stijl. Voor deze lamp,
een afstudeerwerkstuk ontving hij de eerste prijs van de vakjury en de publieksprijs van
‘Meesterstuk 2012’. Uit het juryrapport: “Het Meesterstuk oogt spectaculair, is zeer
ruimtelijk, van alle kanten verrassend en heeft een hoge ‘Wow’-factor. Zeer verrassend is
de combinatie van puur sculpturaal en monumentaal design met een innovatief
toegepaste functionaliteit”. Maarten werkt in zijn eigen zilversmederij aan het ontwerpen
en uitvoeren van een eigen collectie in o.a. goud, zilver, edelstenen en fijne houtsoorten
en voert daarnaast opdrachten uit. www.ror-edelsmederij.nl
Maarten Rollfs of Roelofs, Branding,
lamp, 2012, zilver, Coromandelhout
Collectie kunstenaar

Teun Schraven, Statera,
Meesterstuk, 2020, zilver, ebbenhout
Collectie kunstenaar

TEUN SCHRAVEN (1999)
Als pas afgestudeerd zilversmid aan de vakschool
in Schoonhoven, is Teun Schraven de jongste
deelnemer aan deze tentoonstelling. Over zijn
keuze voor het vak van zilversmid zegt hij zelf:
“Smeden is al jaren mijn passie en van hieruit ben
ik mijn eigen atelier op gaan bouwen, gevestigd
in Alverna. Als zilversmid maak ik grote objecten
in zilver, maar ik werk ook als goudsmid. Naast de
passie voor het smeden is er in het pand naast de
smederij een combinatie gemaakt met woonzorg
voor jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking. In de toekomst is het mijn droom, dit uit
te breiden met dagbesteding voor
jongvolwassenen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.”
www.driestroomhuis-tof.nl
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GABRI SCHUMACHER (1961)
Het werk van Gabri Schumacher heeft een direct herkenbare eigen stijl, met als
belangrijkste kenmerken het gebruik van geometrische vormen, herhaling en het streven
naar eenvoud. Ze werkt in edele metalen, vaak in combinatie met onder andere titanium,
plexiglas of siliconen. Haar magnifieke koffie- en theeservies ‘Greetings from Holland’ is
een karakteristiek voorbeeld. Met dit servies ontving ze de internationale Saul Bell Design
Award 2020. Met dit servies wil Gabri de veelzijdigheid van zilver laten zien.
Het belangrijkste aspect is de prachtige ‘witte’ glans, de reflectie van het zilver, waardoor
het bijzondere effect ontstaat door de grondplaat met afbeelding. Ze paste moderne
technieken toe als waterstraal-snijden en computer gestuurd buigen van het materiaal,
waardoor het als product gemakkelijk gereproduceerd kan worden. Met dit werk wilde zij
een uniek stuk zilverkunst maken, ‘haute couture’ in zilver, dat gemakkelijk ‘vertaald’ kan
worden naar serviesgoed in bijvoorbeeld glas met staal. De titel en bloemmotieven
verwijzen uiteraard naar het ‘Delfts’ aardewerk, dat als een typisch Hollands symbool van
ambachtelijk vakmanschap overal ter wereld bekend en beroemd is. www.artiscausa.nl

Gabri Schumacher, Greetings from Holland,
koffie- en theeservies, 2019, zilver, Plexiglas.
Particuliere collectie (Foto Rob Glastra)

Eelco Veenman, Set of Pretenders II,
2019/2020, zilver
Collectie kunstenaar

Eelco Veenman (1972)
Eelco Veenman is een verhalende, conceptuele zilversmid. In zijn werk onderzoekt hij de
relatie tussen zilver en gebruiksvoorwerpen. Zo vraagt hij zich af waarom bijna alle
voorwerpen van zilver een gebruiksfunctie hebben en wat het betekent als iets van zilver
is gemaakt? Door kleine - of grote - ingrepen ondervraagt, verandert of minimaliseert
Eelco die gebruiksfunctie of betekenis. Zo draait het in ‘Set of Pretenders II’ niet zozeer
om de zilveren kan, maar juist om het verpakkingsmateriaal. Eelco: “Soms ziet een kan,
ingepakt in bubbeltjesplastic, er bijna mooier uit dan de kan zelf; er ontstaat een
zilverachtige glinstering. Bubbeltjesplastic kan hele mooie welvingen aannemen en dat
is wat een zilversmid graag wil, plaat welven… Eenmaal uitgepakt wordt het plastic weer
nutteloos, maar houdt het nog wel de vorm vast van de inhoud. Precies dat moment
leidde tot de ‘Set of Pretenders’: ‘doen-alsof-ers’ in bubbeltjesplastic, gehamerd uit
zilveren plaat.” www.eelcoveenman.nl
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PAUL DE VRIES (1958)
Paul de Vries heeft als zilversmid een duidelijke visie: “Wat ik wil is zilver tot leven
brengen”. De ambachtelijkheid van het vak en de eigenschappen van het materiaal
bieden hem alles om zijn verbeelding te laten spreken. Inspiratie vindt hij vooral in de
natuur; van micro- tot macrokosmos, van de natuur dichtbij huis tot verre
diepzeewerelden. De rijkdom van vormen, processen en structuren vertaalt hij in zilver.
De jaarringen op een schaal, de rimpelingen van water op een beker of de zanderige
voetafdruk van een sneaker op een visschep. Het maakproces zelf, het zien en ervaren
van wat ontstaat, de zoektocht naar het nieuwe, ervaart hij als introvert en intiem. Het
pure eerlijke zilver – herkenbaar én magisch - en de zilvermid als maker, schrijven samen
een verhaal… met een hamer. Zijn passie voor het zilversmeden deelt hij graag met
anderen; het overdragen van kennis en ervaring aan jong talent en andere
geïnteresseerden voegt voor hem een waardevolle nieuwe dimensie toe aan zijn vak.
www.passi.nl

Paul de Vries,
Fluidity, dubbelwandige
beker, 2017, zilver
Particuliere collectie

Malu de Wit, Le petit Fantome, olielamp, 2011, zilver
Collectie kunstenaar

MALU DE WIT (1983)
Malu de Wit laat zich in haar werk als zilversmid inspireren door natuurlijke - organische,
maar ook surrealistische - vormen. Haar uitgangspunt is bovenal, dat in principe alles
mogelijk is in zilver. Zo plooit en golft ze het materiaal in wulpse, uitwaaierende lijnen en
vormen. De textuur van het zilver, vol glanzend of gematteerd tot een ruwe huid, draagt
bij aan de zinnelijke uitstraling van haar objecten. Voor haar kandelaar ‘Vivre la Vie’
ontving Malu de Wit een eervolle vermelding, de publieksprijs en de 2e prijs van de
vakjury voor het Meesterstuk 2011. Deze kandelaar, die zowel een ruimtelijk object als
gebruiksvoorwerp is, levert in vloeiende bewegingen een telkens veranderend en
verrassend beeld op. Het is een beweeglijk, maar toch stilstaand object, dat het leven
symboliseert met een uitroepteken: Leef het leven! www.maludewit.com
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NIELS DE VOS (1986)
Goud- en zilversmid Niels de Vos werkt op basis van conceptuele thema’s. Geïnspireerd
door geschiedenis, wetenschap en de natuur vertelt hij met zijn werk een bijzonder
verhaal. De gelaagde elementen van ‘Grand Canyon Interactions’ verwijzen naar de
overeenkomst tussen het ontstaan van vormen en texturen in landschappen wereldwijd
en het vormen van zilver door de zilversmid. Zoals dit imposante landschap eens werd
gevormd door de botsing en verschuiving van tektonische platen, zo vormt zilver zich
door de hamerslagen van de zilversmid. Dit ‘zilverlandschap’ kan als tafel- en muurobject
interactief verschoven worden om verscheidene Canyons te creëren. De geometrische
decoraties op ‘The Geometer’s Vessel’ verwijzen naar het aloude concept van de heilige
geometrie. In deze opvatting stralen geometrische vormen en wiskundige verhoudingen
een vorm van kracht en energie uit en kunnen zelfs gezien worden als de universele taal
van alles wat bestaat. Deze vormen en patronen zijn terug te vinden in onze religies, de
natuur, het heelal en genootschappen zoals de tempeliers en de vrijmetselaars.
Facebook: https://m.facebook.com/Ranyart.official/?ref=bookmarks
Instagram: @ranyart.official
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/niels-de-vos-80453b50

Niels de Vos, Grand Canyon Interactions, 2016, zilver, collectie kunstenaar
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COLOFON
ZILVER VOOR IEDEREEN KWAM TOT STAND MET MEDEWERKING VAN:
Jeanne van Ammers-Douwes
Jacques Dersjant
Regionaal Archief Zutphen
Rikkoert Juweliers, Schoonhoven
Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
Particuliere bruikleengevers

EN 21 ZILVERSMEDEN:
Mark Alexander
Pauline Barendse
Marcel Blok
Kaj Bras
Harm Bron
Daan Brouwer
Maja Houtman
Bas Jansen
Tamara van Kekerix
Jan Matthesius
Jan van Nouhuys
Willem Noyons
Liv-Maritt Prins van Wijngaarden
Maarten Rollfs of Roelofs
Guido Schram
Teun Schraven
Gabri Schumacher
Eelco Veenman
Niels de Vos
Paul de Vries
Malu de Wit
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