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Magiske væsener på storslået smykkeudstilling
Smykkedesigner Helle Leiberg Nissen fra Ro Copenhagen har skabt et enestående smukt værk til
særudstillingen ”Havets Juveler”. Udstillingen åbner 12. juni på akvarie-og oplevelsescentret
Fjord&Bælt.

Værket hedder ”Magiske væsener” og er inspireret af havets fantastiske hvaldyr og den særlige
sociale tilknytning, der er mellem mor og kalv.
Værket illustrerer, at der i store hjerterum er plads til stærke følelser. Som hos hvalen, der med
kraftfuld kærlighed, intuition og vilje binder sin kalv til sig uden brug af fysiske bånd.
Disse store, magiske væsener danser efter deres egen melodi. Med duvende bevægelser
bryder de med største lethed gennem havets bølger - altid side om side. Hjerte ved hjerte. I
værket er hvalernes hjerter naturskabte, lysende vidundere i form af rosa ferskvandsbarokperler
med kerne. Værket er desuden udført i 18-karat rødguld.
Smykkedesigner Helle Leiberg Nissen er stifter og ejer af Ro Copenhagen og står bag alle
smykkefirmaets eksklusive guldsmykker. Hver kollektion har sin egen historie og sit eget look,
men fælles for dem er et originalt design med fine detaljer og udvalgte, enestående sten.
Helle Leiberg Nissen er en af ud i alt 40 håndplukkede danske guldsmede og smykkedesignere,
der hver især har udformet en kreation til udstillingen med en af
havets tre juveler: Perler, koral eller rav.
Udstillingen er arrangeret og kurateret af smykkeskribent, Nina Hald, i samarbejde med Fjord &
Bælt.
Nina Hald fortæller: “Unikaværker af denne støbning ses sjældent i butikkerne, så
her er der virkelig mulighed for at beundre noget af det bedste, som vores danske
(kunst-) håndværkere kan præstere. Der er både smykker, der vil kunne bruges til hverdag og
fest, men så sandelig også smykker, der næsten er umulige at bære”.
Værkerne tager afsæt i alt fra hvaler og lystfiskeri over myten om Atlantis til de
miljøforandringer og plastforureningen, som verdenshavene lider under.
Ro Copenhagens magiske hvaler kan opleves på særudstillingen på Fjord&Bælt i Kerteminde fra
12. juni 2020 og året ud.
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