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Arets solvsmed pA Koldinghus
og modtager af Karl Gustav
Hansen Prisen 2ofl bliver den
aarhusianske solvsmed
Sidsel Dorph-Jensen. Hun er
dermed den forste kvinde, der
modtager den prestigefirldte
pris.

Karl Gustav Hansen Prisen
2o1t overrekkes 14. oktober
20n kl. $ i Museet pA Kolding-
hus samtidig med ibningen
afen retrospektiv udstilling af
Sidsel Dorph-f ensens arbejder.

Om irets prismodtager si-

ger museumsdirekor poul
Dedenroth-Schou:

rSidsel Dorph-fensen tilde-
les prisen, fordi hun i sine solv-
arbejder kombinerer de mere
traditionelle solvsmedemeto-
der med teknikker, der ligger
tettere pl guldsmedenes. I de
seneste Ar har Sidsel udviklet
en rekke korpusarbejder, der
er sammensat af lameller og
pladeS hvorved der opstir
overraskende lyseffeker og
transparens i arbejderne. Som
en naturlig konsekvens afden-

ne metode lader Sidsel solvet
stA med en'afkogt'grA overfla-
de, som forlener solvarbejder-
ne med et lidt rat udseende.
Da Hendes Majestet Dronnin-
gen sA et af Sidsels arbejder,
skal hun have udtalt DDen er
da vist ikke let at pudse!<r.

Sidsel Dorph-fensen, 38 ir,
er udlert solvsmed fra Konst-
fack i Stockholm, Sveriges uni-
versitet for kunst, kunsthind-
verk og design. Uddannelsen
blev fulgt op med en master-
grad fra Royal College ofArt i

London. Dereft er har Sidsel ar-
bejdet som selvstendig solv-
smed i Storbritannien 2003-07
og bl.a. undervist for Bishop-
sland Educational Trust i Rea-

ding, inden hun i 2Oo7 etable-
rede verksted og butik i KO-

benhavn sammen med solv-
smed Lone Lgvschal. Af famili-
emessige grunde flyttede Sid-
sel i zoto sit verksted til Aar-
hus.

Sidsel Dorph-fensen mod-
tog2oo2 prisen Young Desig-
ner Silversmith Award for en

alterkalk og disk, som afGold-
smiths' Company blev sken-
ket til Victoria & Albert Mu-
seum, hvor den i dag har en
fremtredende plads i muse-
ets permanente udstilling af
kirkeligt s@lv. 2010 blev hun
optaget i Goldsmiths Compa-
ny som associate honoris cau-
sa. Hun har modtaget en rek-
ke danske og udenlandske pri-
ser og har modtaget Statens
Kunstfonds arbejdslegat i Are-

ne 2007-10. Hun er represen-
teret i flere store engelske mu-

seer ligesom naturligvis i Dan-
marks Designmuseum (tidl.
Kunstindustrimuseet) og pi
Koldinghus. Hun har fast til-
knytning til flere gallerier,
f.eks. Galleri Montan i Koben-
ham og The Scottish Gallery
Edinburgh.

Udstillingen er Aben for pu-
blikum fra 15. oldober til 20.
november201l. (Pol)
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