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FRANKA van de Ven assembleert antieke, vintage en nieuwe onderdelen van sieraden tot een sprookje, waarbij 
elk onderdeel zijn eigen verhaal kent. De juwelen zijn als New Vintage te duiden. Ze blikken als het ware terug 
en zetten tegelijkertijd een stap voorwaarts. Het streven is dat de nieuwe draagster ze als “tijdloze blijvertjes” zal 
koesteren.  De kleur- en materiaalpracht van oosterse sieraden spreken tot de verbeelding van velen. FRANKA 
combineert exotische onderdelen met westerse materialen. Uit het Oosten komen bijvoorbeeld oude vergulde 
Tibetaanse kralen, handelskralen, barnsteen (resin) en 18e-eeuwse Chinese munten. Uit het Westen komen de 
antieke markasietjes of pyrietkraaltjes (fool’s gold), die vroeger op avondkleding genaaid werden. FRANKA rijgt er 
glinsterende snoeren van. Verder gebruikt zij onder andere schelpcameeën van rond 1900, Victoriaans haarwerk 
(“lover’s hair”) en oude filigrein zilveren en vergulde paneeltjes. 

De presse papier en sjaals zijn van Irene van Vliet www.wovenwonders.nl 

FRANKA van de Ven assembles antique, vintage and new parts of jewelry to a fairy tale, where every part knows 
its own story. The jewellery are to indicate as New Vintage. They are looking back and putting a step forward at 
the same time.The goal for the new wearer is to cherish them forever and always. The splendour of colors and 
materials of oriental jewelry speak to the imagination of many. FRANKA combines exotic elements with western 
materials. Old gilded Tibetan beads, trade beads, amber (resin) and 18th-century Chinese cash coins for example 
come from the East. The antique marcasite or pyrite beads (fool’s gold) that were formerly used to sew on evening 
dresses, are from the West. FRANKA uses them for glittering bead stringing. Furthermore she uses among others 
conch cameos dating from around 1900, Victorian hairwork (lovers’s hair) and old silver and gilded filigree panels.

The paperweight and scarves have been made by Irene van Vliet www.wovenwonders.nl


