Έκθεση σύγχρονου κοσμήματος στην Eleni Marneri Galerie
Από Άντα Κουγι ά - 17/ 09/ 2018

“Th e Contemporar y Jewelr y as n ever seen befor e”
H Eleni Marn eri Galerie παρουσι άζει 34 διεθνείς κα λλι τέχνες και σχεδι αστές κοσμήματ ος σε συνερ γασία με το Α r tistar Jewels
Μι λάν ου. Όπως κάθε χρό νο, κατ ά τη δι άρκει α του Milan F ashion W eek, o οργανι σμός Ar tistar Jewels

του

ένωσε σε μι α κοι νή έκθεση 170

σχεδι αστές , οι οποίοι αξιολο γήθηκαν από επι τροπή ειδικών στον χώρο του σύγχρο νου εικασ τικού κοσμήματ ος .

Η Eleni Marn eri Galerie φι λοξενεί τους 34 κα λύτερους δημιουρ γούς που δι ακρίθηκαν σε αυτ όν τον δι αγω νι σμό , γι α την εν δελεχή έρευν α,
τη τεχνική δεξιό τητ α, αλλά και τη πρωτ οτυπία τω ν σχεδίω ν τους . Ε υφάν ταστα δαχτυλίδι α, περίτεχνες

καρφίτ σες , ευρηματικό τατ α κολιέ

και βραχιόλι α, όλα φτι αγμέν α από πολ ύτιμους λίθους , ή και αν απάν τεχα υλικά τη ς καθημερι νή ς ζωή ς συν δυάζουν με αρι στοτεχνικό
τρόπο ιδι αίτερες μεθόδους και κα λοδουλεμένες
34 τολμηρές κα λλι τεχνικές

τεχνικές .

προτάσει ς από όλο τον κόσμο που θα εκτίθεν ται γι α τουλάχι στον 2 εβδομάδες στην Ε leni Marn eri Galerie.

Παρουσι άζο νται οι σχεδι αστές :
Abel ( Ιτ αλία ), Ana Viñuela Lor

enz o (Ισπανία ), Anastasia Khazyrbeka

va ( Λευκορωσία ), An dr ea Rosales-Balcar

cel ( Ηνωμένες

Πολι τείες ),

Anita Son dor e ( Λετ ονία ), Annie Gobel ( Αυσ τρα λία ), Ar t7 ( Πολω νία ), Bia T ambelli Cr eations ( Βραζι λία ), Dalaleo ( Ιτ αλία ), Dan Russell
(Ηνωμέν ο Βασίλειο ), DiO Z Jewelr y ( Ρωσία ), Ekaterina P er esv etova P er esv etti ( Ρωσία ), F ederico Primiceri (
Izabela Chan ( Κ αν αδάς ), Maison Tjoen ( Αυσ τρα λία ), Malin Jansson (

Ιτ αλία ), Glauco Cambi ( Ιτ αλία ),

Σουηδία ), Ma y A vital ( Ισραήλ ), Ma ya F err oni ( Ιτ αλία ), Meisam Ahmadi

