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Invitasjons newsletter

 I Oslo, ved rådhuset:
Fredag 28. August

Fra KL 14.00 - ca !8.00

Lørdag 29. August
KL 11.00 - 14.00 

Hos Marit på Maarud:

Fredag 4. september 
Lørdag 5. september

KL 12.00 - 18.00

Tittin 

Sjekk også 

Åsnes Kunstforenings 
Facebook side.

Det ble et Norgesbesøk igjen så jeg fyllte kofferten med nye smykker. 
Utvalget oppsummerer de to siste utstillingene vist i Norge.

For å vise smakebiter fra utstillingene har jeg har fått lov å rigge meg 
til hos gode venner. Smykkearbeidet går sin gang i Norge også, så 
det blir en slags mini pop-up eventer hvor jeg småjobber og holder 
åpent smykke“atelier”.

Kom gjerne innom for å slå av en prat over en kaffe og titte på nye 
konsepter. Eller benytt anledningen til å ta med no’ gammelt stash 
for nye ideer eller teknisk kontroll. (Se siste side).

Alle er hjertelig velkommen til å stikke innom på to steder, enten i 
Oslo denne uken, eller i Nes, eller rettere sagt sør Odal, neste uke. 

Og for dem som vil besøke utenfor byen kan jeg tipse om at Marit er 
på atelieret også, så det er en unik anledning til å se bildene hennes i 
ustressede omgivelser. 

I Oslo, sentralt ved Rådhusplassen, på det 
flotte møterommet til Kingbird, hos Hege Lise 
Sørbye. Se kart her.

I Sør Odal, igjen på atelieret til Marit Stang, 
på Maarud Gaard.

Håper de mange jeg ikke rakk å treffe i juni er tilbake efter ferien!

Et lite utvalg av Marits bilder finnes på de neste sidene!

Pop-up “verksted” og salg

Åpent smykke“atelier”
først i Oslo - så på Maarud

se tidene i margen!
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Perlene på bordet ledet 
tankene hen mot kaldere 
trakter og årets første frost.

Plutselig, og altfor tidlig, 
kan en enkelt frostnatt 
overrumple høsthaven som 
standhaftig står i blomst.

Neste morgen er haven et 
sukkerfrosted eventyr...

Rim, rimroser, rimfrost - frost i haven

Armklare  blomster-minner 
Med farver fra 

Rimfrossen have 

Når man ikke bor med kulde er rimfrosten magisk. 
En natts tingelingdryss - og verden er glitrende pastell.

På blomsterminne utstillingen i fjor oppfordret jeg de besøkende til å 
la seg inpirerere av Marits bilder når de valgte farvesammensetninger 
til et smykke:

Gå til Marits bilder - velg et bilde, eller et felt eller lite parti som straks 
tiltaler deg. Hold på bildet. (Aller helst - kjøp det!)

Og så, vœr litt dristig; sett sammen flere armlenker, farvestreker og  
skap din egen komposisjon. Bœr Marits farver som det nestbeste og 
en hyllest til halsen i form av blusebling, skjortesjarm eller polopynt.

Skap egen blusebling, skjortesjarm eller polopynt

Finn dine farver i Marits bilder!

Men Marits farver rundt 
halsen er nestbest...

Marits farver på 
veggen er aller best!
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“Øyeblikk” ble en veldig fin 

utstilling, desverre sett av 
altfor få. Viser derfor noen 
få, små bilder her.

Nytt var mange halskjeder.  
Igjen ble smykkene ordnet 

rundt farger - eller ord med 
farvestemninger:

• DAG GRY

• ISROSER

• SKARE

• SOLEFALL

• SKUMRING

• GRØNSKE

• RAKLER

 

Øyeblikk
fra vårens utstilling i Åsnes

Digre trekuler er likevel lette i bruk.
både rundt hals og som enkelt armbånd.

Stener med halslenke blir matchende kjede

Unika kjeder - ett unikt kjede, tonika kjeder to i ett kjeder og 
Tralala kjeder - tre varianter i ett, som kjedene under bildene her.
                              
                                   Tralala kan bygges om og improviseres                     
                                   i mange varianter. Kom og prøv selv!
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Øyeblikk

Øyeblikk!

Hver gruppe fant sin plass i fjøsets gamle dype vinduer.
Selvom utgangspunktet er armbånd har disse fått en ekstra lenke 
som både går to ganger rundt armen og fungerer som halslenke.

Utvalgte smakebiter fra to av de syv vinduene - det finnes fem 
unike design i hver farve stemning.



ABOUT

I’m Tittin Rinde, a freelance 
designer, colour consultant 
and artist, who also writes. 

Textile designer by degree, 
artist by practice with a 
passion for colour. 
Design & art are tools for 
both expression and 
communication. Writing 
helps to wrap it up.

Born in Norway, childhood in 
Switzerland, after 12 years 
in France, currently back in 
Switzerland. Educated in 
Norway at KHiO, National 
Academy of the Arts, Oslo. 

Work experience: designing 
for interiors, textiles and 
interior related products, 
presentations, collection 
work and catalogs. Last on 
the list is jewellery design.

All cartoons by  HUGH MACLEOD 
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Gleder meg til å se deg i Oslo eller på Maarud.

Hjertelig velkommen! 

Tittin

Click to unsubscribe

Teknisk kontroll av Grey Pearl smykker
Jeg vil minne alle trofaste pionerkunder om at dette er den 

perfekte anledningen til å få en kontroll; som å justere en lås eller 
rett og slett reparasjon av tidlige prototyper med barnesykdommer.

Som sagt, vil jeg sitte og jobbe med smykker også mens jeg er i 
Norge. Da passer det ekstra bra å vise siste utvikling samt ta imot 
bestillinger og gjøre justeringer. Og hvis ikke det er mulig, send 

meg en mail om det, så finner vi en løsning.

Kontakt og info:

Kontakt Tittin: tittin@rinde.com 
Website: www.greypearlstudio.com

Tlf: + (0)41 79 932 71 89

Tips: Har du lenker fra før så ta dem med - 
kanskje de finner en passende venn!


