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Tarp juv elyrikos žvaigždžių iš  viso pasaulio – ir
lietuvės pa vardė

Vasario 22–25 dienomis pačioje Milano š irdyje esan čioje meno galerijoje įvyko
juvelyrikos darbų pristatymas „Artistar Jewels 2018“. Nuostabiuose Palazz o
Giureconsulti rūmuose  įsik ūrusi galerija su kvietė konceptualiausius juvelyrikos
meistrus i š  daugiau kaip 30 š alių.

Asmeninio ar chyvo nuotr. / Juv elyrė Ernesta Statkut ė ir jos papuo š alai juv elyrikos darb ų pristatyme Ar tistar Jewels 2018

Tarp 170 meninink ų iš  viso pasaulio sa vo darbus pristat ė jauna juv elyrė Ernesta Statkut ė.

Asmeninio ar chyvo nuotr. /Juv elyrė Ernesta Statkut ė ir jos papuo š alai juv elyrikos darb ų pristatyme Ar tistar Jewels 2018

Juv elyrikos darbų konkursas Artistar Jewels  yra rengiamas Milane nuo 2012 metų. Š iuo renginiu siekiama skleisti

š iuolaikin ės juvelyrikos kultūrą tarptautiniu mastu. Š iais metais Artistar Jewels  iš augo tiek kokybiš kai, tiek ir meno

kūrinių kiekiu – k ūrėjai i š  įvairių š alių pristat ė daugiau kaip daugiau kaip 450 originali ų darbų.

Iš skir tiniai juvelyrikos š edevrai ir „skulpt ūros“, skir tos puoš tis, demonstr avo aukš tą kūrybinį, estetin į ir techninį kūrėjų

meistri š kumą, iš skir tinę menin ę intuicij ą ir ino vatyvius eksperimentus.

Pateiktus darbus vertino ne visuomen ė, iš reikš dama sa vo nuomonę internetiniu balsa vimu, tačiau kompetentinga

komisija, sudar yta iš  š ios sritie s eksper tų ir profesional ų. Konkursui pateikti darbai buvo vertinami už estetinius

tyrinėjimus, techninius eksperimentus, gamtos detalių ir laikme čio aktualij ų, tokių kaip pramonini ų atliek ų perdirbimas,

perteikim ą įmantriomis papuo š alų formomis.

Ernesta Statkut ė pristat ė sa vo papuoš alų kolek ciją iš  sidabr o, tamsint o sidabr o, paauksuot o sidabr o. Švelni, tačiau

iš raiš kinga papuoš alų plastika, skir tingų metal ų dermės atkar toja augalijos ar jūros tematik ą ir čia pat nustebina

drąsiomis griežtomis urbanistin ėmis formomis ar miniati ūrinėmis žmonių skulpt ūrėlėmis. Kiekvienas talentingos

meninink ės kūrinys – tai atskir a ist orija, skir ta puoš ti, įkvėpti, sup inti kūrėjos sumanyt ą ist oriją su kiekvieno individualiu

gyvenimu, jo kasdienybe ir ypatingiausiomis pr ogomis.

Asmeninio ar chyvo nuotr. /Juv elyrė Ernesta Statkut ė ir jos papuo š alai juv elyrikos darb ų pristatyme Ar tistar Jewels 2018

Lietuvi ų juvelyrės  papuoš alai, drauge su kitais perspektyviausi ų pasaulio kūrėjų darbais, įtraukti į Milano Artistar Jewels

2018 met ų knygą. Š ių dienų menininkai yr a įsitikin ę, kad moderni ų darbų teikti būtinas i š samus apr aš ymas

bei profesionalio s nuotraukos, todėl į katalog ą įtrauktų kūrinių fotografa vimu rūpinosi visa Artistar Jewels  komanda bei

garsus ital ų fotografas Andr e Salpeltr as.

Artistar Jewels  2018 met ų knyga bus i š si ųstas į knygynus ir 5000 juv elyrikos galerij ų visame pasaulyje.


