1e Prijs van de Vakjury 2015
Voor het Meesterstuk van

Noud van Kaam,

“Regium”

Haarpin, goud, zilver, zirkonia’s, briolet topazen.

	
  
	
  
	
  

Dit juweel doet denken aan de florale en oosterse rijkdom van Italiaanse
Renaissance sieraden, aan de stijl van Elisabeth I van Engeland en aan de
romantische sieraden uit de 19e eeuw.
Hoewel nostalgisch is dit juweel helder, fris en eigentijds.
Het is prachtig gemaakt en zeer sterk in zijn verschillende technieken. Verrassend
is dat dit haarsieraad twee elementen bevat, die tot apart te dragen oorhangers
getransformeerd kunnen worden.
Door de veelzijdigheid in materiaal, techniek en toepassing, wint Noud van Kaam
met deze schitterende haarpin, de 1e prijs van de Vakjury.

Schoonhoven, 9 juli 2015,
Hans Welman, voorzitter.

Leden van de Vakjury:
Hans Welman:
oud-docent beeldende vorming, vormgeving en kunstgeschiedenis, juryvoorzitter.
Esther van Vliet:
goudsmid-sieraadontwerper, jurylid.
Jan van Nouhuys: zilverkunstenaar en vormgever, jurylid.
Harry Brookhuis: goud- en zilversmid, docent zilversmeden, jurylid

2e Prijs van de Vakjury 2015
Voor het Meesterstuk van

Linda Tas, “Underneath the Surface ”
medaillon/hanger, zilver, goud, lemonkwartz, diamant.

Het sieraad heeft een gelaagde betekenis en bevat een verborgen schat.
Het schitterende juweel is ook een medaillon en een kostbaar kleinood. De grote
lemonkwarts onthult, door zorgvuldig te kijken, het verborgen geheim.
Vorm en mystiek van de grote transparante steen waren de inspiratie voor het ontwerp.
Ondanks de grootte is de hanger zeer verfijnd, chique en prachtig gemaakt, technisch
zeer vakkundig en met verrassende oplossingen voor montage en functioneren.
Met de medaillom/hanger ‘Underneath the Surface’ wint Linda Tas de 2e prijs van de
Vakjury.

Schoonhoven, 9 juli 2015,
Hans Welman, juryvoorzitter.

Leden van de Vakjury:
Hans Welman:
oud-docent beeldende vorming, vormgeving en kunstgeschiedenis, juryvoorzitter.
Esther van Vliet:
goudsmid-sieraadontwerper, jurylid.
Jan van Nouhuys: zilverkunstenaar en vormgever, jurylid.
Harry Brookhuis: goud- en zilversmid, docent zilversmeden, jurylid

