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B er ingen
Iris Mondel aer s op Milan Fashion Week  met  juwel en
Donder dag 22 februari 2018

De juweel ontwer ps ter  I ris
M ondela ers  is  mo men teel  in
Milaan wa ar haar juwel en
ten toonges teld staan naast die
van iconen  zoals Yoko Ono en
Pol B ury. Plaats van het
gebeu ren  is de  M ila n Fa shio n
w eek 2018, meer  bepa ald het
Palazzo dei  Giureconsulti. I r is
Mondel aer s, onder tussen  meer
da n 20 jaar in het  vak, wer d
ges electeer d do or een  vakjury
om deel  te nemen  aan de
pr es tigieu ze expo ‘ Art is ta r
2018’ ,  een  van de gr ootste
exposities  van uniek e en

eigen tijds e juwel en  ter  wer eld.  Maar liefs t 6 wer ken  wer den  door de jury weer houden  onder
de vel e inzen dingen  va nuit meer  da n 30 landen . 

 I r is  Mondel aer s is  een  heden da ags e juweel ontwer ps ter  die wer kt binnen  de traditie van de
klassiek e edel smeedk unst. Ze wer kt uitsluiten d met  edel e ma ter ialen , ma akt alles  zelf en  ken t
de stiel  do or en  do or. Da t klassiek e mees ter schap,  het  authen tiek e,  amba chtelijk vakma nschap
is haar op het  lijf ges chreven . Toch kan je haar juweel ontwer pen  mo eilijk ‘klassiek ’  noemen . Ze
zijn nieu w, fr is  en  onmi sken ba ar heden da ags , zonder  avant-ga rdistisch te zijn. De en e keer  een
tikje fr ivool, de ander e keer  strak, nu een s fr agiel  en  �jn, da n weer  ruw en  robu ust. Ze lijken
bedr iegl ijk een voudig en  get uigen  va n per soonlijkheid.  Grote concept en  mo et je achter  haar
crea ties  niet  zoek en . Niet  da t haar ontwer pen  geen  ver halen  ver tellen , integen deel . Maar ze
laat het  wer k voor zich spr ek en :  “ Zo ga uw het ver haal gr oter  wo rdt da n het  wer k, heb ik er
mo eite mee. ”


