Tara titter i klesskapet

SMYKKEKUNST: Til daglig selger hun smykkene sine fra sitt galleri Silverland i Oslo,
samt på kunstmarkeder. Her har hun et
halssmykke laget av ferskvannsperler, krystall, glass og oksidert sølv, med matchende
ørepynt. Ringen er laget av sølv og glass
med bladsølv. Den hvite blondekjolen bruker hun som overdel over skjørt eller jeans.

for eksempel sølv, med perler og krystaller, og
fargemessig harmonerer de med klærne.
– Som person er jeg lys til sinns. Jeg søker
harmoni, men harmonien inkluderer også
følelser, både gode og vonde. Livet er fylt av
kontraster, sol og mørke, lys og skygger. Heldigvis er vi ulike mennesketyper – og det er
rom for oss alle. Det gjelder også måten vi kler
oss på, sier hun. ✦

Gudnys smykkekunst

Tidligere har Gudny hatt smykkeverksted
flere steder, men sommeren 2006 startet
hun Silverland, et kombinert galleri og
verksted like ved slottet i Oslo.
– Sølv er materialet jeg hovedsaklig jobber med. Jeg utvikler kjeder, tråder og figurer, og en av mine spesialiteter er
håndlagde figurer som jeg først former i
voks. Deretter støper jeg figurene i gull
eller sølv. For eksempel lagde jeg en engel
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ENGLEMOTIV: For noen år siden formet
Gudny denne englefiguren som hun
støpte i sølv og gull. Hun har senere
benyttet figuren flittig i smykkene sine.
Smykket på bildet er laget av glassperler
og sølv.

KONTRASTER: Sterke farger som rødt og
grønt, og materialer som sølv, benytter
hun ofte. Her et rødt kjede laget av glassperler, et grønt som er laget av glassblader og oksidert sølv, samt et sølvsmykke.
SMYKKEKORS: Korset er laget av oksidert
sølv og turkise steiner.

for noen år siden, og den figuren har jeg
brukt mye. Jeg er også glad i å lage fossiler,
som blant annet trilobitter og sjøhester. I
smykkene mine bruker jeg også forskjellige
steiner, perler og krystaller. Steinene ble
skapt for mange millioner år siden, og
mange mener at steiner har spesielle
healing-evner. For hver måned i året er det
en spesiell stein, sier Gudny.
Vil du vite mer om Gudnys smykkekunst,
kan du sjekke på: www.gudnyrock.no

FREDSDUE: Krigen i Irak inspirerte Gudny
til å lage dette egget som hun har dekorert med en fredsdue.

KJOLEGLAD: Gudny elsker
kjoler, både til hverdags og
fest. Her tre festkjoler: Til
venstre en grønn fra Hennes
& Mauritz. De to andre er
fra Las Vegas.
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