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BILLEDE AF EN DRØM - UDSTILLING AF SKITSER I JERN OG GULD 

Foto Dorte Krogh 

Netop nu, og indtil d. 27. oktober, er du velkommen i mit guldsmederi, til at se og høre om udstillingen 
”Billede af en Drøm”. Den består af 70 billeder hver sat ind i en trææske med et vindue, du kan skyde til 
side. De enkelte billeder er alle inspireret af iskrystaller, og fortæller hver især om det øjeblik, hvor en 
ide er opstået i min fantasi og derefter blevet til virkelighed i form af en tredimensionel skitse i ganske 
tynd tråd. Du kan læse om introduktionen til udstillingen HER 

FREMTID – SMYKKEBILLEDER 

Billederne er tænkt til at hænge på en væg eller stille på et bord. 
Men i fremtiden vil de enkelte værker kunne blive oversat til 
”rigtige smykker” – brocher, som du enten vil kunne bære på 
klassisk vis, eller placere i trææsken på væggen – som et 
smykkebillede. Udstillingen ”Billede af en Drøm” har med stor tak 
modtaget støtte fra Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s 
Fond. 

https://www.kloeve.dk/CustomerData/Files/Folders/4-pdf/489_20190916-billede-af-en-dr%C3%B8m-introduktion.pdf


NY MUSIK AF TOKE LUND CHRISTANSEN 

I forbindelse med lanceringen 
af udstillingen ”Billede af en 
Drøm” har Toke Lund 
Christiansen komponeret tre 
stykker musik for tværfløjte 
inspireret af den nordiske 
stemning, som ligeledes har 
inspireret mig til udstillingen 
”Billede af en Drøm”.  

De tre nykomponerede 
stemninger har titlerne, og du 
kan blot klikke for at høre 
musikken:  

Värmland-fantasi, 
Norsk Stev,  
Folketone fra Syderoy på 
Færøerne 

SMYKKERNES BY 
Udstillingen i min butik er en del af Smykkernes By, hvor 50 guldsmede og smykkededesignere, primært 
i København, lige nu udstiller nye værker og koncepter i nye sammenhænge i anledning af Kjøbenhavns 
Guldsmedelaugs fokusering på uddelingen af Sankt Loye prisen til den unge og talentfulde smykke-
designer Marie Rimmen. HER kan du se hvor alle de spændende udstillinger finder sted i København. 

MUSEET PÅ KOLDINGHUS 
I hjørnet af kortet til Smykkernes By finder du en lille pil, som 
viser vej til Museet på Koldinghus og til mit guldsmederi på 
Lyngby Hovedgade 44 i Kongens Lyngby. På slottet i Kolding kan 
du netop nu se udstillingen Vores Smykker. Det handler om, at 
Statens Kunstfonds Smykkesamling har holdt flyttedag fra 
Designmuseum Danmark, og er nu og i fremtiden at finde på 
Museet på Koldinghus. Dette markeres lige nu med en 
præsentation af den store samling på ca 300 smykker. Her vil 
blandt andet kunne se, men også låne flere af de smykker, som 
Statens Kunstfond har erhvervet fra min hånd gennem årene. 

HER kan du se hvilke af mine smykker du kan låne fra Statens Kunstfonds Smykkesamling 
HER kan du se alle de ca 300 smykker 
HER kan du se billeder af guldsmed Tina Richters fantastiske ametystring, som Kunstfonden netop har 
erhvervet d. 10. oktober 2019 på en udstilling i Galleri Bærbart. Tiana Richter er guldsmeden, som du af 
og til møder i min butik.  

Venlig hilsen 
Jytte Kløve 
Kongens Lyngby 15. oktober 2019 
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https://www.youtube.com/watch?v=8Wqc2u9L9Xs
https://www.youtube.com/watch?v=HM1l5CE8zec&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=_a9p2EVFIqc
https://www.youtube.com/watch?v=_a9p2EVFIqc
https://guldsmedelauget.dk/smykkernes-by-2019/
https://vores.kunst.dk/loans/jewelry?filter=people%3A4785%3BisChild%3A0#filters
https://www.koldinghus.dk/udstillinger-samlinger/statens-kunstfonds-smykkesamling.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156359254990957&set=pcb.10156359258780957&type=3&theater
https://vores.kunst.dk/loans/jewelry?filter=people%3A4785%3BisChild%3A0#filters
https://guldsmedelauget.dk/skt-loye-prisen/hvad-er-skt-loye-prisen/smykkernes-by-2019/

