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Psicadelia multicor

Quando o mundo ainda estava de boca aberta perante o alucinante universo de
Joan Miró, um jovem nova-iorquino de look excêntrico e óculos de sol a condizer,
levantava da mesma forma gritos de admiração e indignação nos círculos artísticos
mais selectos. Era Andy Warhol, o inventor da pop art que pôs em voga a arte
comercial.
Os seus retratos de cores gritantes e as combinações psicadélicas estão ainda
muito presentes no nosso dia-a-dia. Codigo de Cores mostra-o com o seu relógio
Psicodelia.

Fresquíssimo artesanato de jardim
Ferro e cerâmica, directamente de Ávila, o atelier artesanal
Tetanos cria estupendos artesanatos de jardim. São potes de
formas arredondadas e detalhes em espiral que se entrelaçam com as
folhas das plantas.

Saladas Primaveris
Saladeira de Vidro de Arte Maiko

Homenagem a
infância

Na imagem, o pote Spring combina uma estrutura em ferro forjado
como um banco, com um pote de cerâmica clássico.

Se há uma história que todas as
crianças sabem é a do Capuchinho
Vermelho. Krize imortaliza este
célebre conto com um simpático broche
de madeira de cores brilhantes que a
irão fazer recordar os melhores
momentos da infância.
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Clips de fuxico de

Flor de Feltro de

Babushas de FI

Prato em werregue

Tiko Tikoi

Toni Lopez

Complementos

de Atiwe

Espirais fora do comum, ursitos de cabeça peluda e enormes cortinas coloridas
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Espirais fora do comum

Romance patchwork

Oaso Artesanato é o criador desta original Boneca

Combinando a elegância e o

Decorativa de ferro e latão. Jogando com as espirais,

romance, Ella imagina

as costuras muito visíveis e cores apelativas, o atelier

apresenta-nos um original

de Brasília consegue uma boneca artesanal fora do

broche de tons tostados. O

comum.

couro e o tule são os materiais
protagonistas de uma
pregadeira versátil que poderá
luzir com qualquer tipo de
roupa, desde a mais simples
como um básico branco, até ao
vestido mais elegante.

Artesanato cozido no forno
Usando o que talvez sejam as técnicas e materiais mais antigos do
mundo, Ana Gamero cria a sua caixa triqué. Esta artesã
sevilhana manteve a cor tostada do barro e usou vidro de tons
esverdeados para decorá-lo. O cozido no forno dá-lhe uma textura
excepcional.

Ula também gosta muito de jogar com as espirais..
mas de uma forma diferente. É em Lima, no Peru, que
cria quadros artesanais onde o importante são as
texturas conseguidas através do uso de acrílicos,
metal, e massa. A proposta de Ula passa por combinar
varias pecas da mesma serie para criar murais.

Aposta na bijuteria de vidro
Usando a técnica do
fusing, Petit
Mignon propõe
bijuteria em vidro
como este broche de
vidro branco com
motivos florais
abstractos.
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Laranja protagonista

Com uma cor laranja, a portuguesa Daniela Claro criou um original
colar que parte da técnica do macramé para criar elaboradas texturas.
A peça central é de coco e as contas, de sementes. O uso de materiais
naturais dá a este colar um toque de exotismo. Combine-o com vestidos
de Verão e converta este colar laranja no protagonista da temporada.

Cascadas tecidas a mão

Directamente de Bogotá, na Colombia, chegam
cascatas multicolores que enchem de alegria a sua casa.
Não estamos a falar de água mas sim de peças
tecidas e tingidas à mão. As cortinas de Caminos
são cuidadosamente elaboradas em fio com um

Cantos de búho, brincos de sementes
Muhú! Poderia ser o canto de um búho em plena madrugada,
mas não é assim. Se olhar com atenção vai descobrir que na
realidade se trata de um par de brincos da barcelonesa
Pishku.

acabamento de lã de ovelha.

Usando sementes e prata, Pishku criou uns brincos
simples e elegantes. As suas cores neutras tornam-nos ideais
para combinar com outros elementos e peças de vestuário.
Atreva-se a imaginar a melhor combinação.
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Colar pop de Helena

Bolso retro de

Boneca de Arte em

Marchon

Industria de Mayka

Cabaça
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Levem-se as cabeças peludas
Uns olhos muito grandes e um sorriso que apaixona destacam-se numa
cabeça gigante e peluda. Se o tivesse diante de si, ia com certeza abraçá-lo.
É o ursinho amigurumi Bear que Crystaline Clouds nos traz desde
Barcelona.
Baseando-se na técnica japonesa do tecido em croché, esta artesã criou
uma série de suaves ursos que podem ser o melhor presente ou.. última
aquisição da sua colecção!

Sonhando sonhos

É um mundo de fadas voadoras, flores e sorrisos. É o mundo em que a
artesã Tita Artes criou para os mais pequenos.

Na sua série de quadros delicadamente emoldurados em madeira
branca, esta artesã brasileira serve-se do vidro, do papel e do MDF para
dar vida aos personagens extraordinários do seu mundo fantástico.

Corações no cabelo

Tecido, feltro, e o mais importante: uma bela ilustração. Corazones en el pelo é o novo broche que Qué Mona!!! onde a
artesã de Zamora liberta os seus instintos mais criativos.

No próximo número
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Artesanato e Estilo cumpre um ano! Vamos a celebrá-lo com os melhores produtos dos
artesãos que colaboraram connosco ao longo destes meses. Um grande obrigada a todos!

4

ARTESANATO
E ESTILO
ARTESÃOS NESTE NÚMERO
Código de Cores
Atelier artesanal

Arte Maiko
Atelier artesanal

Krize
Atelier artesanal

Tetanos
Atelier artesanal

Tikoi Tikoi
Atelier artesanal

Toni López
Artesão

FI Complementos
Atelier artesanal

Atiwe
Atelier artesanal

Oaso Artesanato
Atelier artesanal

Ella Imagina
Artesã

Ana Gamero
Artesã

Ula
Atelier artesanal

Petit Mignon
Atelier artesanal

Daniela Claro
Artesã

Caminos
Atelier artesanal

Pishku
Atelier artesanal

Helena Marchon
Artesã

La Industria de Mayka
Atelier artesanal

Arte em Cabaça
Atelier artesanal

Crystalline Clouds
Artesã

Tita Artes
Artesã

Qué Mona!!!
Artesã
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