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Atelier De Zilverling

Teun is van de Kamp | Sieraden
Midde n jaren ne gen tig ben ik
beg onn en met het m ake n v an
ringen . Ik be le ef vee l plezier aan
he t vertalen van ee n ide e n aar e en
draagbaa r ob je ct. “D raagbaar” is
natu urlijk e en re la tief begrip.

Ev a de Vi sser| Schil derijen

Barba ra Falke-Mei jer | Siera den

Het w erk van E va de V isse r sluit aan o p
de traditie van de klassieke
schilderkunst. Maa r de vrijh eid wa arm ee
de inspiratie bron nen wo rden
aang esproken is o nteg enzeg gelijk
he denda ags. Bijvo orbee ld de we rken ,
waarin figu re n w orde n ge abstrahee rd
van hu n o mgev in g do o r de toep assin g
van bladgo ud.

Haar atelier is een sno epw in ke l vo or
de sieraden liefhe bber. Vo lgen s
recen t kunsthisto risch on derzoe k,
kunn en de sieraden van Barbara
bescho uw d wo rden als
aute urssie raden. D eze ke nme rke n
zich o nde r ande re do o rd at zij een
verh aal verte llen , auton oo m zijn en
ee n e ig en sign atuur hebbe n.
De signatu ur van Barbara is
he rke nbaar in on twerp en
materiaalkeuze . D e stijl is so ber, met
ee n v erfijnde ruwh eid. So mmige
sieraden zijn h aast sculpturaal te
no eme n.

In ee rst instantie waren het voo ral
abstracte v ormen nu zijn h et v eelal
kleine vo orstellin gen. D e rin gen
staan op zich zelf, maar er ku nne n
o ok kleine series o ntstaan, de en e
vo rm kom t vanze lf u it de ande re
vo ort. Re centelijk wo rden het ringen
met een ve rh aal en krijg en titels
mee zo als: kan oto ch t in w in ters
landschap , ladde rtje naar de heme l,
vo or altijd d e jo uwe. Stille vens die
je d oen glimlache n.

www .teu nisvande kam p.n l

We ze ns u it de 21 e euw –so ms in p oses
uit de an tie ke o udhe id – gefixeerd als in
ee n icoo n. O ok maakt zij werken waarin
ee n lo ssere to ets, ee n ve rfijnde streek
en ee n ze ke re ruigh eid sam engaan . De
kleuren zijn w arm , m aar me estal is er
o ok e en duisternis. Want wat va n
waarde is vo o r men sen , w ordt altijd
bed re ig d do or vergan ke lijkheid. Zo
balancee rt de kunst v an E va de Visser
tussen ee uwighe id en mo men t.

N aast de esthe tische uitdaging en, is
he t belang rijk dat sie raden prettig
ged rag en ku nne n w orden . He t
vo orko men van de drager b epaalt
vo or haar de maa tv oering . He t spelen
met de ru im te en de vo rmen is ee n
feest; afwisselend dich te e n o pen
vo rmen met doo rdachte afstan den
tot elka ar. Kleine deta ils tonen

ha ar va kmansc hap.
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