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Zilvertriënnale
De Zilvertriënnale is een driejaarlijkse
internationale wedstrijd georganiseerd door het Duitse Gesellschaft für
Goldschmiedekunst en het Deutsches
Goldschmiedehaus Hanau.
123 kunstenaars uit 19 landen nemen
deel aan deze 19de editie.
België wordt vertegenwoordigd door
David Huycke en Helena Schepens.
Wat in 1965 begon als een lokale
tentoonstelling over zilver, groeide in
de voorbije 55 jaar uit tot de belangrijkste zilverwedstrijd in Europa. Met
de Zilvertriënnale willen de organisatoren de artistieke hedendaagse
zilversmeedkunst onder de aandacht
brengen. Objecten zoals vazen, schalen en bestek tonen ons de trends en
vernieuwingen binnen de zilversmeedkunst op het vlak van concept, techniek en vormgeving.
De laatste jaren neemt de populariteit
van zilver echter af. De moderne consument verkiest gebruiksvoorwerpen
van onedele metalen. Materialen zoals
aluminium, messing en roestvrij staal
zijn immers budget- en onderhoudsvriendelijker.
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Acht dinertafels vormen het decor
voor de getoonde objecten en gebruiksvoorwerpen. DIVA daagt u uit
om na te denken over uw gebruik van
zilveren objecten.
Opvallend in deze editie zijn kleinere
voorwerpen die sierlijk en tegelijk
technisch zeer verfijnd zijn. Het ontwerp is hierbij belangrijker dan de
functie: wat op het eerste gezicht
normale gebruiksvoorwerpen lijken,
blijken in de praktijk minder geschikt.
Het materiaal zilver wordt tot kunstvorm verheven.
Uit de inzendingen werd een selectie
gemaakt door een professionele en
gespecialiseerde jury, bestaande uit:
· Maike Dahl (DE)
goud- en zilversmid
· Simone ten Hompel (DE)
zilversmid, metaalkunstenaar
en Reader in Metal at the CASS,
London Metropolitan University
· Sabine Runde (DE)
senior conservator en curator
toegepaste kunst, Museum
Angewandte Kunst, Frankfurt
Welke objecten in de prijzen zijn gevallen, door wie ze zijn ontworpen en
welke innovatieve technieken gebruikt
zijn, ontdekt u in deze tentoonstelling.

Zilver

Gieten

Zilver is een veelzijdig materiaal dat
al eeuwen wordt gebruikt voor het
vervaardigen van objecten. Het is een
materiaal van hoge kwaliteit dat tegelijkertijd vele mogelijkheden biedt.

Zilver wordt verwarmd tot 961°C, het
smeltpunt. Het vloeibare zilver wordt
in een mal gegoten. Wanneer het
zilver afkoelt en weer stolt blijft er een
positieve afdruk van de mal over: het
object.

Puur zilver is te zacht om er een gebruiksvoorwerp van te maken, daarom wordt het versmolten met andere
metalen. De gevormde legering
bestaat meestal voor 92,5% uit zilver
en 7,5% koper of andere metalen.
Deze samenstelling wordt eerste gehalte zilver of sterlingzilver genoemd
en aangeduid met 925/1000.
Voor de Zilvertriënnale hebben de
ontwerpers gebruik gemaakt van
verschillende mogelijkheden en
toepassingen van zilver. Ze maken
indruk door het gebruik van specifieke technieken of door een bijzonder
concept.
De twee meest gebruikte technieken
voor het vormen van een zilveren
object zijn gieten en smeden. Wilt u
meer weten over het bewerken en de
duurzaamheid van zilver? Neem dan
een kijkje in de collectiepresentatie
DIVA, a Brilliant Story of volg een
workshop in Studio DIVA.

In de tentoonstelling hebben de ontwerpers voornamelijk gebruik gemaakt van de verloren wastechniek.
Bij deze techniek wordt eerst een
wassen gietmodel gemaakt. Dit wassen model wordt vastgemaakt aan
een vertakte structuur van gietkanalen, een zogenaamde gietboom.
Over dit geheel wordt een stalen
cilinder geplaatst die gevuld wordt
met hittebestendige gips (zie foto).
Nadat het gips verhard is, wordt het
verhit. De was smelt en sijpelt uit de
mal. De ontstane holtes worden vervolgens gevuld met vloeibaar zilver.
Wanneer het zilver afkoelt en stolt,
wordt het gips verwijderd en blijft
een zilveren object over.

Scan deze QR-code in
en bekijk het
demonstratiefilmpje.
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Smeden
Smeden is een bewerkingsmethode
waarbij zilver door druk wordt gemodelleerd. De druk maakt zilver harder,
maar ook brozer, wat kan leiden tot
scheuren en barsten. Om dit te voorkomen wordt het zilver tijdens het
smeden regelmatig uitgegloeid. Het
zilver wordt verhit en afgekoeld en
herwint hiermee de oorspronkelijke
elasticiteit.
Zilver kan machinaal en handmatig gesmeed worden. Wanneer de
edelsmid met behulp van hamers een
zilveren plaat rondom een aambeeld
modelleert, spreekt men van hameren.
In de tentoonstelling vindt u meerdere
gehamerde objecten.
Hameren bestaat uit twee tegengestelde bewegingen: indiepen en optrekken.
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Zilversmid Georges Cuyvers aan het werk

Bij indiepen wordt de zilveren plaat
naar beneden geslagen rond het aambeeld, zodat de plaat vorm krijgt en
dunner wordt. Deze techniek wordt
toegepast voor het vervaardigen van
ondiepe voorwerpen, bijvoorbeeld een
schotel.
Bij optrekken wordt het edelmetaal
naar boven en naar binnen gehamerd,
waardoor vernauwingen in het voorwerp aangebracht kunnen worden (zie
foto). Dit wordt toegepast voor het
vervaardigen van diepe voorwerpen.

Scan deze QR-code in
en bekijk het
demonstratiefilmpje.

De opstelling van de tafels in de expositiezaal
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TAFEL 1
Tzu-Hsiang Lin

(1995) TW – Taipei Stad
Object The Dancing of emptiness,
2019
999/1000 zilver
origami

Dot Melanin

(1982) DE – Idar-Oberstein
Bestek prototype Carnivore, 2019
fijnzilver
3D-geprint, gegalvaniseerd
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Ji Young Kim

Rainer Milewski

Waterkan Back of the Moon 47,
2019
zilver, goud
gesmeed, gemonteerd, verguld

Bestek Silver-hedgehog, 2019
925/1000 zilver, roestvrij staal
geassembleerd, gegoten, gelaserd,
handmatig bewerkt

(1971) KR - Paju

(1948) DE - Pforzheim

Eckhard Adler

(1948) E - Santanyi / DE - Hanau
Theekan TeeKanne, 2018/2019
925/1000 zilver
gemonteerd, gedeeltelijk geperst
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Adrian Ward

(1973) GB – Londen
Theekan A dying trade, 2019
925/1000 zilver, Red Grandis hout,
geprefabriceerde onderdelen
opgetrokken, handgesneden,
gemonteerd

TAFEL 2
Regina Schütz

Mariko Sumioka

Sculptuur Beflügelt, 2019
925/1000 zilver, steen
gegoten met zelfontwikkelde
silberfluss-techniek

Doos Roof box, 2019
950/1000 zilver
gemonteerd

(1963) DE - Frankfurt

(1981) JP - Tokyo

Samuel Mertens
(1980) AU - Melbourne

Wilfried Moll

(1940) DE - Travemünde/Hamburg
Theekan Kugelform, 2018
925/1000 zilver, buffelhoorn
opgetrokken, gemonteerd

Koffiebeker Material Desolation,
2019
999/1000 zilver, koffiebeker
geperst
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Elke Fischer

Ulrike Scriba

Object Geformte Zeit, 2017
925/1000 zilver, koper
gedreven

Karaf met deksel Karaffe, 2019
925/1000 zilver
gemonteerd, gedreven

(1950) DE - Ruppichteroth

Object Der Goldene Schnitt, 2017
fijngoud, 925/1000 zilver, koper
gedreven

8

(1944) DE – Gengenbach

TAFEL 3
Juliane Schölß

(1977) DE – Neurenberg
Eerste prijs
Ebbe Weiss-Weingart Prijs
Dienblad met bekers, 2017
925/1000 zilver, roestvrij staal
geplooid, gemonteerd, verguld,
gepatineerd, gematteerd, gekleurd
Juliane Schölß overtuigt de jury met
een groep bekers, gemaakt van zeer
dunne platen zilver. Door de bekers
in verschillende formaten en kleuren
vorm te geven, ontstaat een speelse
en dynamische compositie. Haar inspiratiebron is een gezellige avond
met vrienden in een luxueuze, stijlvolle
bar waarbij iedereen geniet van een
ander drankje.

Voor Schölß is vorm en esthetiek belangrijker dan functionaliteit. Ze experimenteert met dunne zilveren platen
en plooit deze als papier tot de juiste
vorm. Door het zilver te vergulden of
te patineren ontstaan verschillende
kleuren.
Haar creaties lijken licht en bijna
doorschijnend, terwijl het gematteerde oppervlak de zuiverheid van haar
vormentaal benadrukt. Kleur, asymmetrie, spontaneïteit en vakmanschap
zijn voor Schölß net zo belangrijk als
het speelse hanteren van materiaal en
vorm.
Juliane Schölß is een Duitse zilversmid en juweelontwerpster. Ze nam
reeds deel aan de Zilvertriënnale in
2007 en 2013.
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Dong Hyun Kim

Yu-Hsuan Chiang

Object From… , 2019
925/1000 zilver
gehamerd, gedreven

Object Pupa 1, 2019
zilver
opgetrokken, gedreven, gelast

(1978) KR – Goyang

(1976) TW – Taipei Stad

Object Pupa 2, 2019
zilver
opgetrokken, gedreven, gelast

Beate Brinkmann
(1951) DE – Berlijn

Eierdop, zout- en pepervat, 2018
925/1000 zilver
gemonteerd
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Seung Hyun Lee
(1981) KR – Seoul

Schotel Oval bowl, 2019
925/1000 zilver
gehamerd, gedreven, TIG-gelast

Konstanze Kollera
(1978) DE – Wuppertal

Melkkannen
Drei Kännchenpersönlichkeiten,
2019
925/1000 zilver, hoorn
gesmeed, gemonteerd
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TAFEL 4
Andreas Decker

Gretal Ferguson

Schaal Weiße Schale, 2019
925/1000 zilver
gesmeed

Dubbelwandige schaal Stitched,
2019
925/1000 zilver, zijde
opgetrokken, gepatineerd,
witgekookt, binnenste schaal
opgehangen met zijdedraad

(1958) DE – Diekholzen

(1982) AU – Adelaide

Schaal Buttervogel, 2019
fijnzilver, gekleurd glas
gesmeed

Conrad Stütz

(1954) DE – Schwäbisch Gmünd
Vazen, 2018
925/1000 zilver
gemonteerd
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Isolde
Baumhackl-Oswald
(1949) AT – Köttmannsdorf
Object Faltung, 2019
925/1000 zilver
gemonteerd, gevouwen

Gunther Graf

(1972) DE – Halle (Saale)
Schaal en vaas Vineta, 2019
925/1000 zilver
gegoten

Schaal Blubb, 2019
925/1000 zilver
gegoten
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TAFEL 5
David Huycke

Christoph Weisshaar

Object Dark Moon, 2019
925/1000 zilver, 1000/1000 zilver
opgetrokken, gegranuleerd,
gepatineerd

Espressolepels, 2018
925/1000 zilver
geperst met 3D-geprinte mallen

(1967) BE – Sint-Niklaas

(1980) DE – Neurenberg

Ja-Kyung Shin
Ludwig Menzel
(1964) DE – Berlijn

Doos Bittersüße Bonboniere, 2019
925/1000 zilver
gesoldeerd, geklonken, geëtst,
gezandstraald, koud geëmailleerd
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(1981) DE – Friedrichsdorf
Dienlepels Bowl n Handle Spoons,
2015-2019
925/1000 zilver,
gebruikte handvaten
gehamerd, gemonteerd

Marit Bindernagel

Nicola Jäger

Melkkan Schütte, 2018
fijnzilver
gesmeed, opgetrokken

Schaal Vielfalt 4024, 2019
935/1000 zilver
uit één stuk gesneden, gezaagd,
gevouwen

(1976) DE – Hildesheim

Suikerstrooibus Feine Prise, 2017
fijnzilver
gesmeed, opgetrokken

(1966) DE – Hanau
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TAFEL 6
Rebecca de Quin

Herbert Schulze

Wandpaneel Yellow Panel, 2018
925/1000 zilver, messing, staal,
nikkel, hardhout, vilt, MDF
geassembleerd, geponst,
gepatineerd

Bestek, 2018
925/1000 zilver, staal
gesmeed, gemonteerd

Olle Olls

Anna Vlahos

(1958) GB – Londen

(1971) SE – Stockholm
Vaas Basalt, 2018
zilver
gesmeed uit één gegoten blok
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(1953) DE – Windhagen

(1981) GR – Athene

Vazen Leky Vessels, 2018
925/1000 zilver
verloren wastechniek,
gepatineerd

TAFEL 7
Sarah Cossham
(1979) DE – München

Derde prijs
Ebbe Weiss-Weingart zilverprijs
Groep vazen Das Paar, 2019
zilver, brons, messing, robijn
gegoten, gepatineerd
Groep vazen Drei Schwestern, 2019
zilver, brons, messing,
blauwe saffier
gegoten

Sarah Cossham valt op met haar
groep vazen, gegoten in verschillende
metalen. Ze overtuigt de jury door
haar geslaagde integratie van
materiaal, vorm en techniek.
Met opzet gaat de ontwerper in tegen
de regels van de traditionele edelsmeedkunst: “Ik zet de edelstenen
direct in het vloeibare goud. Daarmee
ga ik voorbij aan de traditionele techniek en dat resulteert in objecten met
prachtige en bewuste imperfecties.”
Sarah Cossham is een Duitse edelsmid en juweelontwerpster. Dit jaar
neemt ze voor het eerst deel aan de
Zilvertriënnale.
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Helena Schepens

Dörte Dietrich

Schaal Dropar, 2018
925/1000 zilver
geforceerd, geboord, gezaagd

Kelk, 2019
935/1000 zilver
verloren wastechniek,
gemonteerd

(1981) BE – Antwerpen

Paul Derrez

(1950) NL – Amsterdam
Dozen Hamburger-Boxes, 2019
fijnzilver, silicone
gesmeed
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(1972) DE – Leipzig

August Happ

(1980) SE – Stockholm
Vaas The Oceans Call, 2018
925/1000 zilver
uit één stuk heet gesmeed

Hartwig Ullrich

(1932) DE – Schellerten-Dinklar
Broodtrommel Form I 2018, 2018
925/1000 zilver
opgetrokken
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TAFEL 8
Sungho Cho
(1975) KR – Seoul

Tweede prijs
Robbe & Berking Prijs
Schalen, 2019
925/1000 zilver
gegoten, gesoldeerd
De specifieke techniek die Sungho

Cho gebruikt voor deze schalen is
doorslaggevend in de beslissing van
de jury. In plaats van de volledige
schaal te gieten of te smeden, maakt
hij zelf flinterdunne kleine platen zilver waarmee hij de schaal vormgeeft.
“De grootte en structuur van de platen
geven de schalen een archaïsche uitstraling.”
Voor het gieten van de platen gebruikt
Cho de verloren wastechniek (zie p. 3).
Hij begint met het maken van wassen
stroken, waarop hij bepaalde patronen aanbrengt. Deze stroken worden
opgerold en gebruikt als mal voor het
gieten van zilver. Het resultaat: flinterdunne zilveren platen. Door deze
aan elkaar te solderen creëert Cho
verschillende voorwerpen, waaronder
deze schalen.
Sungho Cho is een Koreaanse
metaalbewerker en juweelontwerper.
Hij neemt regelmatig deel aan wedstrijden en werd geselecteerd voor de
Zilvertriënnale in 2007 en 2016.
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Chien-Wei Chang

Katharina Moch

Koppen Key Stones series, 2016
zilver, scherven keramiek
gesmeed

Vaas, 2019
zilver, thermoplast
gegoten

(1971) GB – Bournemouth

(1980) DE – Konstanz

Micha Peteler
(1971) DE – Keulen

Bestek Oktober, 2017
935/1000 zilver, roestvrij staal
gesmeed
Kannen Handle Me series, 2017
zilver, handvatten van oud gereedschap
gesmeed
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Alex O’connor

(1969) GB – Cornwall
Groep van vijf objecten
Veer series of five vessels, 2017
958/1000 zilver
gegraveerd, geplooid, gevormd

Zilvertriënnale

DIVA, Antwerpen
16.02.2020 - 19.04.2020
De tentoonstelling werd ingericht
door DIVA, Antwerp Home of
Diamonds in samenwerking met het
Gesellschaft für Goldschmiedekunst
en het Deutsches Goldschmiedehaus
Hanau.
CURATOR DIVA:

Catherine Regout
SCENOGRAFIE:

Leo Aerts
Philippe Swartenbroux
PRODUCTIE:

DIVA

TECHNISCHE PRODUCTIE:

Marie Vandecasteele
ZAALTEKSTEN:

Annette Lechler
(1961)
DE – Karlsruhe

Object Andernorts, 2019
925/1000 zilver
gesmeed

Leonie Maerevoet
Catherine Regout
REDACTIE:

Els Crollet,
Eva Olde Monnikhof
GRAFISCHE VORMGEVING:

Alinea, Rob Marcelis
VERLICHTING:

Chris Pype
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