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Vi smykker os for at fange andres øjne – måske fordi vi ønsker os en andel i dyrs
egenskaber, farverigdommen eller vildskaben. At bære dyret som smykke kan være en
måde at tæmme vildskaben på, så vi kan nyde mere end et enkelt glimt af en kamæleon,
der ellers ville være væk på et flygtigt sekund. Hvis et dyr er skønt at skue, hvis dets
fremtoning opildner og opløfter, har det højst sandsynligt været gengivet i et smykke.
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Den 3. maj 2019 åbner udstillingen ”Naturens Juveler” på Naturama.
35 særligt indbudte danske og udenlandske guld- og sølvsmede har taget imod
udfordringen om at forevige udvalgte dyr i ædelmetaller, ædelsten, smykkesten og
kulturperler, som skønne unikasmykker og fantastiske kunstobjekter. Kunstnerne har
skarpt fokus på at fange dyrenes helt specielle karaktertræk. Resten af året vil man kunne
nyde disse helt specielle kreationer i tæt sammenhæng med Naturama’s permanente
naturhistoriske udstilling.
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Udstillingen præsenterer blandt andet skelettet af fabeldyret Pegasus, udført i et 1:1størrelsesforhold af Ninna York med vingeknogler af ca. 23 kg sterlingsølv(!). Kinesiske
Wallace Chan, der i øvrigt tidligere har fremstillet et af verdens dyreste smykker, har lavet
et smykke særligt til udstillingen på Naturama.
Direktør Mette Thybo, Naturama siger: ”Med sidste års udstilling, hvor vi udstillede
dyreinspirerede couture kjoler skabt af Jim Lyngvild, har vi set hvordan vi kan nå et
publikum, der ikke har deres normale gang på en naturhistorisk attraktion. Særudstillingen
”Naturens Juveler” er en helt naturlig efterfølger. Mennesket har gennem årtusinder båret
smykker inspireret af naturen og med udstillingen skaber vi endnu en mulighed for, at
gæster, der besøger os bliver inspireret af naturens vidundere.”
Udstillingen er skabt i samarbejde med smykkeskribent Nina Hald og guldsmed Bodil
Binner.

For download af højtopløselige billeder: www.smykkeudstilling.dk
For yderligere oplysninger om udstillingen kontakt:
Direktør Naturama Mette Thybo – email: mette@naturama.dk tlf 2488 6245.
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld – email: mads@naturama.dk – tlf: 40161450
Nina Hald, email: ninahald1@gmail.com tlf.2730 8828
Hashtags: #smykkerpånaturama, #naturensjuveler, #natureinjewels, #handmadejewellery,
#genuinematerials, #faunaandjewellery

