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Superkjendisene 
ofrer edle eiendeler.
Sko, smykker og lekre små håndves-
ker – båret av Hollywoods celebriteter 
– skal under hammeren i Los Angeles 
28. mai. Det er Bonhams & Butterfields 
som holder auksjonen «Stars For A 
Cause» og inntekten går til veldedige 
formål som UNICEF, kreftsaken og 
The Prince’s Trust Fond. Sistnevnte er 
grunnlagt av Prince Charles for å hjelpe 
ungdom med utdannelse.

Auksjonen er sponset av Cunard 
Line’s flaggskip Queen Mary 2, smyk-
ker signert Robyn Rhodes, sko fra Auri 
Footwear og Moët & Chandon Cham-
pagne. 

I London, New York og Los Angeles 
har det vært gallavisninger av gjenstan-
dene.

Artistene har i samarbeid med Ro-
byn Rhodes og Auri Footwear designet 
smykkene og skoene, som er «one of a 
kind».

Glamour oG veldediGhet
Gro A. Grorud | Loftet Antikviteter

På auksjon

Superstjernene signerer
Emma Thompson, Brad Pitt og Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Amy Adams, 
Tina Fey og Glenn Close er blant superstjernene som har signert de 50 Golden Globe 
plakatene som skal selges. Prisvurderingen er fra 300 til 500 dollar.

SIGNERT: Tina Fey 
setter sitt navnetrekk 
på plakaten. Hun er 
en stor skuespiller, 
manusforfatter og 
komiker. Særlig kjent 
for sine Sarah Palin-
parodier.

PÅ VEGGEN: Den 66. Golden Globe Award plakaten.

STJERNESKO: 
William Shatners 
- kjent for sin rolle 
i «Star Trek» – har 
donert disse skoene 
fra Auri med logo i 
sølv og edelstener.

Skodd for den røde løperen
Auri Footwear er kjent for sine stilige, hyperkomfortable 

herresko. De bruker avansert teknologi og skinn av 
ypperste klasse.

Syv par sko og boots fra Auri Footwear 
skal skifte eiere og vurderingen er 

1.000 til 1.200 dollar.

BOOTS: Jess McCartney 
– skuespiller og sanger i Dream 
Street – har gått den røde  
løperen med disse  
Auri-bootsene.

Edle dråper
Champagne av beste merke med autografer 
til A-kjendiser, som vant eller var nominert til 
Golden Globe Award i år, skal klubbes.  

Det er en 12-liters Möet & Chandon Baltha-
zar og en seksliters Möet & Chandon Methu-
selah. Amy Adams, Kevin Bacon, Alec Baldwin, 
Dustin Hoffman, Tom Wilkinson og Steven 
Spielberg er blant stjernene som har satt sitt 
navnetrekk på flaskene. Prisvurderingen er 
fra 2.000 til 3.000 dollar for 12-literen og 
1.000 til 1.500 dollar for seksliteren.

REGISSØR PÅ FLASKE: 
Steven Spielberg signerer 
flasker med edle dråper.
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  Vesker med 
kyssemerker
31 spesialsydde håndvesker påført celebriteters avtrykk av 
kyss og signatur skal under hammeren.

Jonathan Rhys Meyers, Evangeline Lilly, Reese Withers-
poon, William Hurt,  John Legend og flere av de «desperate 
fruene» har «kysset» og signert de små selskapsveskene, 
som ligger i en lekker liten koffert foret med fløyel.

Vurdering: 1.000 til 1.200 dollar.

Gro A. Grorud | Loftet Antikviteter

På auksjon

KLINING: Tim  
Vincent lager munn- 
avtrykk som skal  
overføres på vesken.

DE DESPERATE: Nicolette She-
ridan og Teri Hatcher fra «Desperate 
Fruer» setter sitt munnavtrykk og 
signatur på en av veskene.

NuSSELIG: Denne 

vesken er signert 

og kysset av Reese 

Witherspoon.

Smykker designet for

stjernene
Det er kjeder, armbånd, ørepynt og mansjettknap-
per – alle signert Robyn Rhodes. Hun er Hollywoods 
store smykkedesigner og hennes kreasjoner vises 
på film, tv og i motemagasiner.

En del av smykkene har hun designet i samar-
beid med skuespillere og sangere som bar disse 
under prisutdelingen. Det er 36 utrop og kun ett 
eksemplar av hvert smykke.

Angelina Jolies halskjede i peridot og jade,  
Jennifer Lopez’ halskjede med perler og citriner og 
Mariah Careys perlekjede skal skifte eier. Victoria 
Beckhams onyx-ring og Bett Midlers perlekjede vil 
sikkert også vekke interesse. Prisvurdering  
fra 1.000 til 1.200 dollar.

PYNT:  
Penelope Cruz sitt  

armebånd med store  
koraller.

TIL ØRENE:  
Michelle Pfeiffers  

ørepynt i gull  
og turkiser.

GuLL: Meryl Streeps  
gullkjede formet som en Y  

i vintage-inspirert stil.

GYLLENT:  
Tina Feys ring  
i gull med en  
stor akvamarin 
omkranset av 
koraller.

EDELT: Goldie 
Hawns halskjede 

formet som en 
lotusblomst i 
sølv besatt med 
krystaller.

FRA LANDET: Countrysangerne Troy Gentry og med bred sølv arm-

lenke og Eddie Montgomery med sølvkjede og «barberblad» anheng med 

monogram.
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