smykker

Vivianna Toruns smykker med bløde linjer er lige så attraktive i dag,
som da hun begyndte sit samarbejde med Georg Jensen for 50 år
siden. I anledning af jubilæet har IN bedt seks Vivianna-fans fortælle
om deres forhold til hendes spektakulære og stilrene smykker
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En kvinde med
visioner, mod og
originalitet

Organisk, skulpturelt og alligevel
feminint luftigt.
Armringen blev
designet i 1974, men
først lanceret i 2016.
Pris 7.950 kr.

Marcia Coleman Diallo
datter af Vivianna Torun

– Allerede sidst i 1940’erne, da min mor
indledte sin karriere, lavede hun smykker,
der kan betegnes som avantgarde. Hendes
formsprog med rene linjer og organiske
materialer er så tidløse i udtrykket, at de
efter min mening altid vil være moderne.
Det unikke ved min mors design er, at hun
aldrig gemte de tekniske løsninger væk.
De bliver brugt som dekoration og er ofte
helt centrale i det æstetiske udtryk. Det ses
tydeligt i hendes
halsring, hvor
‘MOR GEMTE ALDRIG lukningen
er placereret
DE TEKNISKE
foran på brystet,
LØSNINGER VÆK’
samtidig med at
det også er det
sted, hvor man har vedhænget. Et andet
unikt element ved min mors smykker er, at
de alle er formet efter kroppen. Det gør, at
alle hendes smykker er meget behagelige
at bære.

Vivianna Torun

• Vivianna Torun Bülow-Hübe
blev født i Malmø i Sverige i
1927 og døde i 2004.
• Hun var uddannet fra Konstfackskolan i Stockholm i 1945,
og i 1956 bosatte hun sig i Paris,
hvor hun hurtigt blev kendt for
sine smykker.
• Toruns design som eksempelvis bøjleuret er i dag ikoner og
udstillet på flere museer verden
over, bl.a. MoMA i New York.

Mette Fredin Christensen
kreativ direktør hos
jeansbrandet Blanche

– Jeg begyndte at samle på Viviannas
smykker i 2014, efter at jeg havde læst en
artikel om hende. I
dag har jeg omkring
‘MIN SAMLING
45 smykker og ure
fra Vivianna og
BLIVER NOK ALDRIG
bruger flere timer
KOMPLET’
om ugen på at holde
mig ajour med
markedet for brugte smykker. Min samling
bliver nok aldrig komplet, da Vivianna var
en produktiv og verdenskendt kvinde, hvis
tidlige smykker er svære og dyre at opdrive.
Men jeg drømmer stadig om bøjleuret i guld,
som vil være en milepæl i min kollektion.
Som designer er jeg inspireret af hendes
visionære og kompromisløse tilgang til sit
fag – træk, som jeg gerne vil have til fælles
med hende.

Forget-Me-Knotarmringen fra 1968
fortolker knudens
uendelighed.
Pris 25.000 kr.
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Vivianna designede Dew Drophalsringen, så
den kunne bæres
alene, men også
tilføjes en ædelsten til festlige
anledninger.
Pris 29.900 kr.

Nicholas Manville

Senior Vice President of
Design hos Georg Jensen

– Vivianna var en original, og det samme
er hendes dristige, skulpturelle og
genkendelige smykker. Der er intet som
hendes design, og det er næsten, som om
hun ikke var påvirket
af noget andet end sin
‘HENDES DESIGN frie fantasi. Torunarmringen er blevet
UDSTRÅLER
et ikonisk smykke for
SELVTILLID’
os med dets uendelige
muligheder samtidig
med dets simple og klare udtryk med
rene, klassiske og organiske linjer, som
faktisk er svære at lave. I en verden med
mange armbånd står det alene som et
simpelt og smukt mesterværk. Desuden
er den kraftige forbindelse, der er mellem
hendes smykker og bæreren af dem, en
vigtig del af hendes design. De kvinder,
jeg har set med hendes smykker, stråler
altid af selvtillid og selvstændig stil.

Det ikoniske
bøjleur udvisker
grænsen mellem
urmageri og
smykkekunst med
sit opfindsomme
og tidløse design.
Pris 112.000 kr.
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Ellen Hillingsø
skuespiller

– Enkelheden og originaliteten er det, som
gør hendes design smukke og tidløse. Da
jeg var barn, bar de smarte damer hendes
ur. Dengang var jeg så fascineret af, at man
ikke kunne se, hvad
klokken var. Siden
‘JEG VAR ALLEREDE
har jeg hørt, at
FASCINERET
Vivianna hadede ure
og derfor lavede et,
SOM BARN’
hvor det ikke
var tiden, det
handlede om, men det ‘tidløse’ ved uret som
et smykke, man kunne spejle sig i for at se,
om læbestiften sad, som den skulle. Det
er sådan en enkel og original idé, at man
tænker, at enhver kunne have fundet på det.
Men hun gjorde det, og hendes personlige og visionære tvist gør, at uret i dag er
en klassiker – og mit yndlingssmykke fra
hendes hånd.

smykker

For at markere
jubilæet med
Vivianna Torun,
har Georg Jensen
relanceret serien
Savannah med
farverige juveler.
Priser fra 1.950 kr.
Halskæden her
koster 9.975 kr.

Tekniske løsninger brugt som
udsmykning.
Pris 29.900 kr.

Tina Susanne Bentzen

Mette Rode Sundstrøm
adm. direktør hos
auktionshuset Lauritz.com

– Viviannas smykker repræsenterer et
interessant spændingsfelt mellem kunst
og design. Hun var en modig kunstner,
der skabte smykker, som krævede mod
og karakter at bære. Vi tiltrækkes stadig
af hendes smykker,
fordi Vivianna var
‘HUN VAR EN
forud for sin tid og
så os kvinder på en
MODIG
måde, som vi den
KUNSTNER’
dag i dag stadig
kan identificere os
med: Vi er stærke, vi har noget på hjerte,
og vi vil gerne udtrykke vores personlighed i vores smykker. Vi vil fylde og høres
og ses, samtidig med at vi drages af det
æstetiske, elegante og feminine. Alt det
kan Viviannas smykker, og derfor er
der fortsat stor interesse for mange af
hendes design.

Vivianna Torun
døde som 76årig i København
og bliver i år
hyldet for sit
50-årige Georg
Jensen-samarbejde, der blev
indledt i 1967.

sølvsmed

– Viviannas design for Georg Jensen er
nogle af dem, jeg husker tydeligst fra min

barndom. De feminine strejf i hendes
design fangede mit øje og inspirerede
mig til at blive sølvsmed. Det er desuden
værd at huske, at hun var en kvinde og
kunstner i en tid,
hvor det primært
‘JEG BLEV
var mænd, der sad
i det erhverv. Hun
INSPIRERET AF DE
formåede at designe
FEMININE STREJF’
produkter, der var
så enkle og tidløse,
at de stadig er lige så relevante i dag som
for 50 år siden, hvilket er en kunst i sig
selv. Det klassiske bøjleur pirrer nysgerrigheden efter at finde ud af, om det er et
ur eller smykke, ligesom Dew Drophalsringen for evigt vil være elegant.
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