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Modeugen februar 2010

I smykkegalleriet No.11 i Toldbodgade ved Nyhavn - ikke langt fra, hvor

fortidens sømænd og letlevende kvinder huserede, løfter smykkedesignerne Billgren 

og Bizzarro, i forbindelse med modeugen 2010, sløret for et boudoir-inspireret 

univers af smykker, der på æstetisk, ekstravagant og humoristisk vis indeholder 

komponenter fra fortidens og nutidens kunst og modehistorie. 

Lady Moods 
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BILLGREN arbejder med smykker igennem et drømmelignende “femme fatale” univers, stærkt inspireret af 20’ernes

mystik og Hollywood divaer. Under modeugen vises blandt andet kronjuveler i blomstret frotté, øreringe, der hvisker

elektroniske søde ord og armbånd i sæbe.

BIZZARRO arbejder i et krydsfelt mellem beklædning og smykker, hvor tendenser indenfor moden og den 

klassiske stilhistorie ofte spiller en afgørende rolle. Bizzarro udvælger eksklusivt materialer og komponenter fra begge felter og 

sætter dem i nye sammenhænge - Man vil blandt andet kunne opleve gamle herrekraver fra parisiske loppemarkeder, der samples 

på ny med kæder i guld og sølv, “hoodies” fra den klassiske hættetrøje, hvor snørerne erstattes med perler og høretelefoner i 

guld, mink og ferskvandsperler. 

Louise Billgren og Christina Bizzarro har begge baggrund indenfor kunst og design og mødte hinanden under studiet 

på Institut for Ædelmetal. De har begge udstillet deres smykker på blandt andet Kunstindustrimuseet, 

i Normann Copenhagen og senest i Officinet med udstillingen ”Rødhættes [h]vide verden”.

 

 



“Lady Moods By Billgren & Bizzarro” henvender sig til alle modeinteresserede, der ønsker et originalt indslag

i den veletablerede modeuge. Et “pusterum” og mulighed for et indblik i et unikt univers, med smykker, der i deres 

materiale, udtryk og fortælling henvender sig til den eksperimentelle scene, catwalken og high-end fashion.

Galleriet har åbent den 11.februar - 14.februar kl. 10.00 - 20.00 

Toldbodgade no 11

1253 København K.


