










This information leaflet was

produced for the exhibition
Feuer ilberWasser - Bernhmd

S ch ob in 6er, P o s tin du str i ell e

S chmu ck obj ekte in Museum

Boijmans Van Beuningen,

z5 September 1999 to 9 fanuary
2000.

The photographs in this infor-
mation leaflet are made by

Annelies Srrba.

kunnen maar wezenlijk voor Schobinger is het stellen

van een daad, het geven van betekenis ofhet onthullen
van betekenis. Voor Schobinger is elk materiaal

geschikt, heeft elk materiaal, ook een afgedankt voor-
werp, betekenis, is niets zonder waarde.

Liesbeth den Besten

Liesbeth den Besten is kunsthistoricus en freelance

publicist. Zij is lid van het bestuur van de Stichting
FranEoise van den Bosch.

This presentation has been orga-

nised to mark the awarding of
the Frangoise van den Bosch

Prize r998 to Bernhard

Schobinger. Since r98o the

FranEoise van den Bosch Prize

has been awarded bi-annually to
a jewellery designer in recogni-

tion of his or her oeuwe. The

Frangoise van den Bosch

Foundation, an independent pri-
vate organisarion, appoints a

new jury for this purpose every

two years.
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Dit informatieblad is verschenen bij de tentoonstelling

Feuer iiber Wasser - Bernhard Schobinger, Postindustielle

S chrrut ckobj ekt e in Mu s eum B o ij m an s V an B eunin gen,

z5 september 1999 t/m 9 januari zooo.

De foto's in dit informatieblad werden gemaakt door
Annelies Strba.

Deze presentatie vindt plaats ter gelegenheid van de

toekenning van de Frangoise van den Bosch Prijs 1998

aan Bernhard Schobinger. De Frangoise van den Bosch

Prijs wordt sinds r98o, iedere twee 1'aar toegekend aan

een ontwerper van sieraden, als erkenning voor zi;'n of
haar oeuvre. De Stichting Franqoise van den Bosch, een

onaÍhankelijke particuliere organisatie, benoemt hier-

toe iedere twee jaar een andere jury.


