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Handgemaakte
zilveren sieraden
uit Pakistan

Ruim 279 jaar groots in edelmetaal

De collectie van de Pakistaanse ontwerpster Amna Shariff bestaat
vrijwel helemaal uit zilveren sieraden. Zilver is haar favoriete
edelmetaal. “Zilver staat voor eerlijkheid en puurheid, het is licht en
stralend, het symbool voor liefde en verlangen, voor sensualiteit en
verleiding. Niets beschrijft mijn visuele vocabulaire meer dan het metaal
zelf.” Ze maakt voor haar sieraden gebruik van edelstenen, maar alleen
dan als dat wat toevoegt aan haar ontwerp.

Amna Shariff maakte een aantal
carrièreswitches voordat ze haar werkelijke
passie vond: het ontwerpen en maken van
zilveren sieraden. Na haar studie communicatie
en gewerkt te hebben als journalist en
columnist startte ze in 1994 een kunstgalerie.
Een nieuwe fase in haar leven begon toen ze een
cursus sieraden maken in Londen ging volgen.
Hier leerde ze te werken met edelmetalen.
Ze ontdekte haar liefde voor handgemaakte
sieraden en haar passie voor zilver.

Topontwerpster
In 2001, terug in Pakistan, begon ze een
klein atelier en samen met een aantal
ambachtslieden gebruikte ze haar creativiteit
om een nieuwe trend in zilveren sieraden in haar
land te ontwikkelen. Tegenwoordig is ze bekend
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als topontwerpster van zilveren sieraden in
de hoogste echelons van de modewereld in
Pakistan. Haar werk wordt geëxposeerd en
verkocht in onderscheidende boutiques in
diverse steden, niet alleen in haar thuisland
maar ook in Groot Brittannië, de Verenigde
Staten en India.

Solderen

Godinnen
“Mijn stijl is geïnspireerd door de rijke traditie
van de Indus Valley Civilization die tweeduizend
jaar voor Christus in Zuid-Oost Azië floreerde”,
vertelt Amna. “Daar werden vrouwen door
hun juwelen getransformeerd tot godinnen.
In het subcontinent van India, Bangladesh en
Pakistan worden sieraden gezien als helend,
beschermend en zuiverend.” Amna ziet haar
sieraden als onderdeel van de dagelijkse

kleding dat vrouwen schoonheid en plezier
brengt. “Elk stuk voelt goed en geeft energie
en die energie wil ik graag overbrengen op de
draagsters.”

WWW.AMNASHARIFF.COM

RECYCLING • UMICORE BAREN EN PLAATJES • HALFFABRIKATEN • BUIS • HANDEL • SOLDEREN • PLATINA • GALVANO

Schöne Edelmetaal Meeuwenlaan 88 • 1021 JK Amsterdam
T 020- 435 02 22 • info@schone.nl • www.schone.nl
41

