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Steven de Jaeger is een creatieveling in hart en nieren. Vanaf kleins af aan was hij al aan het schilderen, tekenen en met 

andere creatieve dingen bezig. Deze interesse heeft hij op een bijzondere manier weten te ontwikkelen en vorm weten 

te geven. Vandaag de dag houdt Steven de Jaeger zich bezig met het ontwerpen en realiseren van draagbare ‘kunst-

juwelen’.

Alledaagse inspiratie 
‘Ik kom niet naar buiten zonder mijn schetsboek’ vertelt Steven. Hij 
weet overal inspiratie uit te halen. Van alledaagse voorwerpen tot 
natuurlijke vormen die hij tegenkomt op straat. Door naar allerlei 
verschillende aspecten te kijken, verbreed Steven zijn creativiteit en 
visie op zijn ontwerpen. Hij kijkt naar elementen uit de alledaagse 
samenleven voor inspiratie. Deze inspiratie verwerkt hij in zijn schets-
boek. Door veel te schetsen ontwikkelen de vormen zich tot een draag-
baar juweel. Ondanks dat Steven zijn inspiratie haalt uit alledaagse 
dingen, zie je dit niet meer terug in de vormgeving van de juwelen. 
Hij maakt iets anders van de dagelijkse elementen. Door deze elementen 
te voorzien van een twist, ontstaan er interessante stukken. 

Het resultaat is niet meer terug te linken aan het idee. Alleen als je de 
stappen van het proces kent kan je de inspiratiebron achterhalen. Door 
op deze manier te ontwerpen, hebben alle juwelen van Steven ieder een 
eigen verhaal. ‘Het is fijn om er iets over te kunnen vertellen, het proces 
en de vooruitgang.



Unique pieces
Een juweel is een bijzondere vorm van kunst, zeker de echte klassiekers. Kronen zijn een 
mooi voorbeeld van echte klassieke juwelen. De klassieke eigenschappen van deze juwelen 
heeft Steven gelaten voor wat het is en verwerkt in ieder stuk een bijzondere twist. Alles wat 
hij in zijn atelier produceert is uniek. Dat betekent voor hem dat er niks dubbel wordt 
gemaakt. 

Steven zorgt ervoor dat de juwelen die hij maakt, stuk voor stuk draagbare items zijn. Zijn 
creativiteit uit zich in de unieke vormgeving. Het materiaal wat Steven gebruikt, zijn 
materialen die passen bij de vormen en uitstraling van een juweel. Door te kijken naar de 
kracht van het juweel en op basis daarvan het materiaal op uit te kiezen, ontstaat er een 
juweel wat volledig in haar kracht staat. Steven laat zijn juwelen spreken door op een 
andere manier te kijken naar dagelijkse elementen en dit te vertalen in een unieke uiting. 
De juwelen van Steven complimenteren het lichaam, maar dient daarnaast ook (als het 
niet gedragen wordt) als een echt kunstwerk.

Atelier
Het atelier van Steven is zíjn plek, zijn creatieve thuishaven. Wanneer hij het over zijn 
atelier heeft, praat hij over warmte, zowel letterlijk als figuurlijk. ‘Het is een warme en 
gesloten plek wat mij geborgenheid geeft’ vertelt Steven. Alles wat er in zijn atelier 
gebeurt, is van hem. Totdat hij besluit met zijn werk naar buiten te komen, want 
vanaf dat moment is het ook zichtbaar voor de buitenwereld. Door te maken wat Steven 
zelf mooi vindt, blijft hij experimenteren met nieuwe inspiratie en visies. 
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