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 algares di alba gallizia
 morgana copy

van 23 tot 26 februari deden 142 designers uit meer 
dan 30 verschillende landen mee met artistar jewels. 
een inmiddels onmisbaar evenement voor alle 
hedendaagse sieradenliefhebbers. de vierde editie was 
op wel een heel mooie locatie, het prestigieuze paleis 

giureconsulti in milaan. 

TEKST Jelle Smid  BEELD Artistar Jewels

Artistar Jewels werd in 2012 opgericht door Enzo Carbone 
met als doel om de cultuur rond hedendaagse sieraden 
te verspreiden. De diverse deelnemers presenteren hun 
werk, tijdens deze editie maar liefst 352 creaties - unieke 
stukken of kleine series, die vervolgens worden geselec-
teerd op de hoogste artistieke waarde. De sieraden wor-
den gepubliceerd in de Volume Artistar Jewels 2017, een 
internationaal verkrijgbaar boek, met fotografie van Fede-
rico Barbieri. 

Drie winnaars
De jury bestond dit jaar uit nieuwe gezichten: Elisabetta 
Barracchia (redacteur voor Vogue Accessory en Creative 
Director van de Fashion Department van Vanity Fair), Ma-
riastella Campi (modejournalist), Bianca Cappello (histo-
rica en criticus van sieraden), Gianni de Liguoro (oprichter 
en stylist van De Liguoro), Guido Solari (oprichter en eige-
naar van Scuola orafa Ambrosiana Milano), Liza Urla (één 
van de beste bloggers op het gebied van sieraden en op-
richter van GEMOLOGUE). Zij kozen drie winnaars: Jewe-
line feliciteert de Russische designer Evgeniia Balashova, 
de Italiaanse artiest Emanuele Leonardi en de IJslandse 
designer Anna Maria Pitt. Zij krijgen de kans om gratis 
deel te nemen aan de Artistar Jewels 2018, en hun siera-
den worden als special content toegevoegd aan Volume 
Artistar Jewels 2018.  

voor meer info: www.artistarjewels.com

ARTISTAR JEWELS

 chevalley cedric
 ups8 bracelet


