UITNODIGING
Expositie van 5 oktober tot 16 november 2008 met
werk van

Queenie Visser
Heeft u een eigen idee of een speciale wens? Ook voor het ontwerpen en uitvoeren van
opdrachten of relatiegeschenken kunt u terecht bij Zee Zand Zilver. Samen met Queenie
bekijkt u de mogelijkheden en laat u een paar ontwerpen maken waarna een ervan
uitgewerkt wordt. U kunt echter ook bij ons terecht voor reparaties aan uw sieraden,
objecten, boekbeslag etcetera.
Edelsmederij en galerie Zee Zand Zilver heeft permanent sieraden in huis van diverse
edelsmeden en sieraadontwerpers uit binnen- en buitenland.

Westduinweg 30 2583 EH Den Haag tel: 070-306 38 30
e-mail info@zeezandzilver.nl website www.zeezandzilver.nl
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
zaterdag:
10.00 – 17.00 uur

VEERLE MAES – zijden sier(dr)aden
en
RENATE RITSKES – goudsmid

We nodigen u van harte uit voor de opening op
zondagmiddag 5 oktober van 15.00 tot 17.30 uur.
Onder het genot van een drankje kunt u de nieuwe
sieraden bewonderen en passen.

Renate Ritskes heeft op De Vakschool in
Schoonhoven haar opleiding tot goudsmid
gevolgd. Tijdens haar stageperiode in Aarhus,
Denemarken werd ze geprikkeld te “ontdekken”.
Dit ontdekken komt tot uiting in haar sieraden,
die bestaan uit unieke stukken of kleine oplagen.
Vaak ontstaat een nieuw sieraad door aan een al
bestaand ontwerp iets nieuws toe te voegen.
In haar sieraden werkt Renate graag met
duurzaam hout als ebbenhout en wengé. Het
hout in combinatie met strak vormgegeven
edelmetaal geeft een mooi en verrassend
warm contrast. Zo komt een ‘natuurlijk’
sieraad tot leven.

Veerle Maes (Gent, België)

Renate werkt door tot ze het gewenste
resultaat bereikt heeft. Mensen blij maken met
een uniek en persoonlijk sieraad geeft haar
een geslaagd gevoel.

Veerle is sinds haar jongemeisjesjaren gefascineerd door stoffen en draden. Na veel met textiel
te hebben geëxperimenteerd begon ze in het
najaar van 2004 sieraden te haken. Het werd een
passie! Zo creëert Veerle multi-strandsnoeren,
speelse ringen en opvallende chokers van de
meest prachtige kleuren. De kleurenkeuzes komen
intuïtief tot stand en vaak worden ze ingegeven
door de natuur, herinneringen of gemoedsstemmingen.
Vrijwel alle sieraden die ze maakt zijn van zuivere
zijde, die ze overal vandaan haalt. Maar ook als er
andere stoffen worden gebruikt zoekt Veerle naar
textiel van mooie en zuivere kwaliteit.

Haar motto ‘ne vous installez pas’ heeft ze van de
Braziliaanse katholieke bisschop Dom Hélder
Pessoa Câmara (1909 - 1999). Voor haar betekent
het: blijf niet bij de pakken zitten, onderneem iets,
leef!

Renate Ritskes

