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Rosalind Suurland
Al 10 jaar een passie voor het ontwerpen van unieke sieraden
Tijdloos, licht draagbaar en zeer stijlvol; zo zijn de sieraden van kunstenares Rosalind
Suurland ook dit voorjaar het beste te omschrijven. Als drijvende kracht achter Rosalind
Jewelry ontwerpt en maakt Rosalind al ruim tien jaar exclusieve, maar
betaalbare sieraden in verschillende kleuren, stijlen en ontwerpen.
Maar bovenal zijn al haar kunstwerken vrouwelijk, persoonlijk en
uniek, want van elk collier bestaat slechts één exemplaar. En zijn Carla
Bruni en Prinses Maxima al in het bezit van een echte
‘Rosalind’...
Tijdens haar jubileum afgelopen december stond haar
exclusieve en stijlvolle collectie "Les Colliers d'Art de
Rosalind" centraal, die zich door de lichte materialen en
zachte tinten uitermate goed leent voor het voorjaar.
Deze collectie tekent de ontwikkeling, die Rosalind de afgelopen tien jaar
vormde tot de kunstenares die zij nu is.
Kenmerkend voor de sieraden van Rosalind zijn haar gebruik van goud, zilver, hoogwaardige
zoetwaterparels en bijzondere zijden stoffen, afkomstig uit vele delen van de wereld.
Daarnaast gebruikt ze graag in diverse kleurige ontwerpen Swarovski-kristallen en
edelstenen. De colliers, die veelal een elf-achtige en etherische uitstraling hebben, doen
denken aan de ontmoeting tussen kunst en natuur die zo kenmerkend is voor de Jugendstil.
Ondanks de vaak kostbare materialen die in de sieraden verwerkt zijn, blijven de sieraden
met prijzen van 400 tot 4000 euro betaalbaar.
Haar belangrijkste beweegreden om zelf sieraden te
ontwerpen is, dat bestaande sieraden vaak zwaar om de hals
hangen. Als voormalig internationaal showrijdster op het ijs

ondervond ze dat aan den lijve. In haar zoektocht naar lichtere sieraden, merkte ze dat deze
nauwelijks bestonden. Vanaf dat moment ontwierp en vervaardigde ze voortaan voor al
haar shows zelf haar kleding met bijbehorende sieraden. Nog
steeds merkt ze dat klanten de lichte draagbaarheid van haar
sieraden bijzonder op prijs stellen. Inspiratie voor haar
ontwerpen haalt Rosalind uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld
uit de vrouwen voor wie ze de sieraden ontwerpt. Want bij
voorkeur ontwerpt ze een uniek juweel op verzoek, waarbij elk
sieraad niet alleen 100% perfect moet zijn maar vooral moet
passen bij de persoon. Dát is voor Rosalind het
allerbelangrijkste...
Zowel nationaal als internationaal worden de ontwerpen van
Rosalind Jewelry zeer succesvol ontvangen door een brede
clientèle. Zo waren er al belangrijke exposities, waaronder op
Slot Zeist, Paleis ’t Loo en tijdens het exclusieve evenement
‘Topjuwelen in het Amstelhotel’. In Frankrijk exposeerde ze diverse keren aan
de Zuid-Franse Côte d’Azur, waaronder tijdens het Internationale Filmfestival in
Cannes. En ging ze een bijzonder Zuid-Frans samenwerkingsverband aan met
andere kunstenaars als, waaronder met Thérèse Steinmetz. Sinds september heeft ze
tevens een vast verkooppunt in die regio. En zijn er aanbiedingen voor exposities in
Engeland en Amerika.
Rosalind Suurland is geboren en getogen in Eindhoven. Gedurende twintig jaar vormde zij
de vrouwelijke helft van een ijsdanspaar, dat in binnen-en buitenland furore maakte met
showrijden. Liefhebbers herinneren zich ongetwijfeld haar optredens in het World Press
Photo Gala met haar voormalige schaatspartner, wereldkampioen
professionals Joop van der Sluijs. Eind 2003 verlegde ze definitief
haar passie voor het schaatsen naar het creëren van
zeer exclusieve sieraden. Ze is getrouwd met uitgever John
Suurland en heeft twee kinderen. Inmiddels is ze deels
woonachtig in Waalre en in Cannes (www.rosalind-jewelry.com)
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WAALRESE ONTWERPSTER ROSALIND SUURLAND
MAAKT FURORE IN DE WERELD VAN DE SIERADEN
Met haar lichtdragende en vooral stijlvolle sieraden wist
Rosalind Suurland Prinses Maxima te bekoren.
Op het wereldberoemde Internationale Filmfestival van Cannes
wist ze te schitteren tussen de »“crème de la crème » op sieradengebied.
Ook op exposities op Paleis ” het Loo”, “Topjuwelen in het Amstel hotel” en Slot Zeist oogstte ze
veel succes en verliet menige bezoekster de prachtige locatie met een echte “Rosalind”!
Kenmerken
Wat zijn de kenmerken die leiden tot deze successen?
Rosalind :”één van de beweegredenen zelf sieraden te ontwerpen is dat de bestaande sieraden vaak
best zwaar om je hals hangen. Menigmaal zag ik dames op een feestje
na verloop van enige tijd al hun sieraad afdoen . Je merkt ook aan reacties van
mijn klanten dat ze de lichte draagbaarheid van mijn sieraden bijzonder op prijs stellen”
Andere kenmerken van de voorjaarscollectie 2009 met de titel
“Les Colliers d’Art de Rosalind” zijn ondermeer stijlvol en vooral vrouwelijk.
Daarnaast is in deze nieuwe collectie veel goud en zilver verwerkt.
Opmerkelijk is dat vooral ook mannen erg grote belangstelling tonen voor de
ontwerpen, ze staan vaak lang de sieraden te bewonderen,wellicht omdat ze
vrolijk,vrouwelijk en charmant zijn.
Als basis voor de kunstontwerpen wordt gebruik gemaakt van goud, zilver,
parels en zijde, afkomstig uit alle delen van de wereld.
De onderdelen (naar eigen ontwerp) in goud en zilver worden door een goudsmid
verder uitgevoerd.
Ieder ontwerp is eenmalig, dus exclusief, er is geen tweede exemplaar van.
Elk sieraad heeft een naam,vaak met een exotisch tintje, met certificaat.
Prinses Maxima: “prachtig kunstsieraad”
Prinses Maxima is ook in het bezit van een “Rosalind”, uitgevoerd in twee
verschillende tinten lichtblauw. In een persoonlijke brief omschrijft ze de creatie
als een prachtig kunstsieraad”.
Het dagblad De Telegraaf kopte recent in een reportage over de “Rosalind”-sieraden:
“Uniek en met een Koninklijke touch!”
Groepsbezoek:
In overleg kunnen groepen van maximaal 20 personen een bezoekje brengen aan haar showroom
waarbij de ontwerpster onder het genot van een hapje en drankje persoonlijk
tekst en uitleg zal geven over de vele verschillende ontwerpen
Ook het ontwerpen van een “Rosalind”op basis van persoonlijke voorkeur kan dan besproken
worden. Bij een aantal vrouwelijke organisaties wordt van dit groepsbezoek gretig gebruik gemaakt.
Dat geldt ook voor gala-avonden van Rotary- en Lions Clubs waarbij door een veiling een
opmerkelijke creatie werd aangeboden voor een goed doel. Bij een soortgelijke veiling in Nijmegen
werd een “Rosalind” met een consumentenprijs van € 890 geveild voor uiteindelijk € 4.500.
Informatie
www.rosalind-jewelry.com
info@rosalind-jewelry.com
Showroom Waalre: op afspraak ,tel. 040-2215001
Galerie Des Beaux Arts, Jan Deckersstraat 45, Heeze,tel.040- 2262810

