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Kunstnere, håndverkere, lærlinger og
studenter inviteres med dette til å delta i
designkonkurransen SmykkMeg 2016

For å sikre gull- og sølvsmedens fremtid,
må vi også se bakover. Vi må ta vare på gammel
håndverkskunnskap og tradisjonelle produksjonsmetoder
– samtidig som oppmerksomheten mot markedet og
kommersiell verdiskaping ivaretas.

Smykk Meg 2016
er dedikert norsk
sølvvareproduksjon og
oppgaven gir stort
tolkningsrom.

SmykkMeg 2016 etterspør;

- design og format som mange
lett kan bruke
- tradisjonelle produksjonsteknikker
gjerne kombinert med nyere metoder
- faglig god utførelse
- en historisk eller tradisjonell forankring
i designet

Materialvalg:

Hovedmaterialet i smykket skal være sølv.
Alle tilleggsmaterialer er tillatt.

Premiering:
1. premie kr 25.000,2. premie kr 15.000,3. premie kr 10.000,I stedet for pengepremier, kan vinnere
velge innkjøp av materiell fra utvalgte
norske råvareleverandører. Dette må
avtales individuelt.

Juryen har anledning til å velge og premiere f.eks.
herresmykke, håndverkspris, nyvinning el.l. i tillegg
til de ovennevnte premiene. Eventuell premiering av
tilleggspriser vil da endre premieutbetalingen for de
øvrige prisene.
Juryens medlemmer bekjentgjøres senere.
Offentliggjøring:
Prisutdelingen legges til en jubileumsmarkering for
David-Andersen september 2016.
Juryens beslutninger gjøres kjent først ved
prisutdelingen.
Tid og sted annonseres senere.
Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.
Vandreutstilling:
Juryen velger objekter til Vandreutstilling. Denne kan
bestå av et utvalg innsendte objekter.
Norges Gullsmedforbund forbeholder seg retten til
å beholde de premierte objektene pluss objektene i
Vandreutstillingen, frem til ca 1. mai 2017. Innsendte
objekter som ikke blir en del av Vandreutstillingen,
sendes i retur til designer etter prisutdelingen.

Bidrag til designkonkurransen SmykkMeg 2016 leveres senest 2. august til
Norges Gullsmedforbund
Torggaten 10
0181 Oslo
Smykket skal følges av en tekst hvor designeren beskriver hvordan oppgaven er tolket og besvart i smykket.
Hver deltager kan delta med maksimum 4-fire- arbeider og kan ikke tildeles mer enn -1-en- av prisene.
Designer og håndverker må gjerne samarbeide og fordeler selv eventuell premiering.
For å sikre deltakerens anonymitet skal hvert arbeide merkes med en 6-seks- sifret identitetskode som
deltakeren lager. Identitetskoden festes til smykket ved hjelp av prislapp med lim eller tråd.
I en nøytral og lukket konvolutt,
merket utvendig med deltakerens identitetskode, legges:
• kontaktinformasjon (navn, postadresse, telefonnummer, mailadresse)
• forsikringsverdi på konkurransebidraget
• en signert erklæring som garanterer at deltakeren selv har designet og utført arbeidet, at arbeidet er en
original og at arbeidet ikke tidligere har vært offentliggjort eller innsendt til andre designkonkurranser
• en CD med ett bilde av smykket som ønskes benyttet i PR-sammenheng
Innleveringer uten bilde kvalifiserer ikke til konkurransen.
Hvert innleverte produkt skal følges av et dokument som følger
smykket til juryering:
• deltakerens id-kode (6 sifret kode som deltageren lager selv)
• beskrive konstruksjonsdetaljer / fremstillingsteknikk
• beskrive hvordan oppgaven er tolket og hvordan dette vises / kommer til
uttrykk i smykket
Forsikring:
Norges Gullsmedforbund overtar forsikringen når arbeidet er mottatt
og frem til deltaker har fått det tilbake. Forsikringsverdi må derfor føres opp.

I anledning David-Andersen sitt 140-års jubileum, ønsker de å løfte frem et
av konseptene som leveres til «SmykkMeg 2016». I tillegg til den generelle
vurderingen juryen gjør, vil de velge et konsept for egen evaluering.
«Vi håper å finne et moteriktig og kommersielt produkt sett med 2016-øyne»
sier ledelsen i David-Andersen, som hele tiden jakter på nye trender både når
det gjelder produkt og konsept. De legger ikke skjul på ønsket om å være en
spydspiss i bransjen og vil med dette bidra på en god måte for alle i bransjen.
David-Andersen vil også være en del av designkonkurransens jury.
Til det beste konseptet vil David-Andersen gi en pris som enten er en gave på
kr 25.000,- eller, dersom det er egnet, vil konseptet settes i produksjon og
salg, med smykkelansering hos David-Andersen. Partenes interesser vil bli
ivaretatt gjennom en felles royalty-/samarbeidsavtale.

Norges Gullsmedforbund
Torggata 10, 0181 Oslo
Tlf 22 34 89 00
firmapost@gullsmed.no
www.gullsmed.no
https://www.facebook.com/NorgesGullsmedforbund/

