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Explosões laranja num mundo abrasado pelo sol

Este mês Artesanato e Estilo desce às profundezas de um mundo abrasado pelo sol
onde figuras estreitas e apagadas se confundem com o el dorado de um deserto que foge
da areia e se diverte com a cerâmica, o metal, o couro, o papel de arroz, e o toque
suave de uma almofada. As linhas sinuosas e os cortes precisos são as tendências que
dominam o mês de agosto. Mesmo com tantos tostados não nos esquecemos de lhe
trazer os artesanatos mais prácticos e apelativos. Entre eles, uma explosão de laranja no
anel de Sandra Álvarez.

Loucos por cerâmica!

Os tons tostados entram em
força na decoração desta
temporada. Paco Reyes e o
atelier Hokuna atrevem-se em
grande com artesanatos frescos

Confusão quase geométrica

com um toque rústico

Placa de cerâmica de Elisabeth Ruivo

inigualável.

Luz industrial

Em cima Hokuna Artesanías
Ecológicas apresenta-nos uma
tigela quadrada com baixos relevos
de arte rupestre argentina.
Uma série de quatro peças
representando os 4 elementos:
agua, terra, fogo e ar.

Por seu lado, na imagem de baixo Paco Reyes joga e rompe a geometria
no seu quadro de cerâmica. Madeira, verniz e acrílicos dão o toque de
excelência a esta peça única.

Com algo tão simples como um tubo
de PVC e uma grande dose de estilo, o
atelier Luminarte Artes conseguiu
um original candeeiro perfurado de
formas muito simples e aspecto
industrial.

Prato de Atelier
Ceramicando Arte
Da Te
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Pregadeira farfalla Escultura de Oaso
de Marilú

Artesanato

Toalheiro de
Cozinha de
Cybcarneiro

Miniaturas encantadas, malas de trabalho para mulher, almofadas muito macias, e entrevista às
5 Bien Simples
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Coqueteria rústica

Silhuetas metálicas

Porque tudo o que contenha jóias coquetes
deve ser de facto coquete, os brasileiros
Rustika idealizaram um práctico guarda-jóias
de madeira pintada à mão com
compartimentos especiais para brincos,
anéis, pulseiras e colares.

Lázaro Fortes apresenta um
quadro que joga com a
madeira e as formas de
metal para reproduzir as
silhuetas solitárias de duas
mulheres carregadas. Uma
aposta rústica cheia de
encanto para que leve todo
o exotismo da vida rural até
dentro da sua casa.

Sonhos no bosque
Desde a cidade da Figueira
da Foz, em Portugal,
M’artz traz-nos um colar
cheio de cores que
Flores em miniatura O que é que queres ser

convidam a sonhar. Com

quando fores grande? É a eterna pergunta que

um pingente de resina

todos odiamos responder em dado momento da

pintado à mão, a peça fica

nossa vida. Se alguma vez sonhou em passar a

completa com vários

vida rodeado de perfume e flores, agora pode

colares de contas e

levar a cabo o seu sonho comprando uma

fitas de cetim negras.

florista... em miniatura. Um produto de Ve*ga.

Comodidade colorida
Combinando toda a
paleta de cores com
um branco intenso,
Avvenenza criou
uma almofada ao
mesmo tempo alegre
e sóbria.
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Rumores de mar

Para que possa estar ao pé do mar embora não o ouça nem ao longe,
Bocados de Praia apanhou um pedaço de praia e colocou-o neste original
quadro artesanal. Trata-se de uma peça panorâmica que combina um fundo
azul celeste com texturas próprias da praia como areia, estrelas do mar e
conchas. Agora já não tem que fechar os olhos para sentir o mar de perto.

Cuidados de fantasía

Todas as meninas do mundo já alguma vez
sonharam com ser princesas e pentear os seus
cabelos compridos sentadas num toucador de
fantasia. Realize o sonho de uma delas com este
tocador com banco em madeira pintada de

Agosto tostado

Os tostados e quentes são os protagonistas das artesanias
decorativas do argentino Sebastién Charles e o atelier
brasileiro Casulo dos Fios. Um toque de calor para uma
decoração requintada.

Bella Princesa.
A luz natural passa suave
através do papel de arroz
deste candeeiro exclusivo de
formas geométricas de
Sebastián Charles.

O Atelier Casulo
dos Fios criou um
denso tapete às
riscas com um

Para mulheres
trabalhadoras

design de luxo e um
tacto delicioso.

Faz pouco
tempo que
apresentámos
elegantes malas
para homem.

Agora é a vez de uma mala de trabalho para mulher.
Fugindo à sobriedade e entrando num mundo de
fantasia, Orballo criou esta carteira de couro
decorada com flores.
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Relógio de parede

Anel de quartzo de

de pedra de Canoro

Simon Ourivesaria

Botões de punho de
póker de Paula
Santacruz
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5 artesãs de artesanum participaram no programa de televisão Utilísima Bien Simple da Fox. São as
5 Bien Simples e três delas falaram connosco sobre a experiência.

Fanny López

Virginia Agudo

Chama Navarro

O que é que representou para ti participar no projecto Utilísima Bien Simple do ponto de
vista profissional?
Um prémio, o reconhecimento

Uma série de vivências e

Viajar até outro país

de muitas horas de dedicação e

emoções que me encheram

representou para mim outra

esforço que é parte integrante

desde o primeiro instante, o

forma de trabalhar. Foi um

da vida do artesão. Uma

susto e o vazio por ter que

esforço passar tanto tempo fora

experiência inesquecível e um

deixar a minha família e amigos

de casa, mas sem dúvida que

enriquecimento pessoal.

para embarcar nesta aventura

valeu a pena.

fantástica.

E desde o ponto de vista profissional?
Uma abertura da mente, uma

Em Buenos Aires conheci

Foi outra forma de focar o

carga de energia e muita

muitos artesãos, técnicas,

trabalho com projectos

vontade de trabalhar em mais

materiais e outras formas de

terminados. Também foi uma

projectos com novas ideias e

entender o artesanato. Lá o

coisa nova trabalhar com os

materiais. Foi um prémio que

artesanato tradicional convive

passo a passo, pensar no

me deu força para seguir a

em harmonia com o artesanato

processo de elaboração mais do

trabalhar no que eu mais gosto e

urbano de uma forma natural.

que no produto final.

que me faz feliz.

Qual é a tua opinião sobre a oportunidade que artesanum dá aos artesãos de dar a
conhecer os seus trabalhos por todo o mundo?
artesanum está a fazer um

artesanum proporciona uma

Na internet mistura-se tudo

trabalho incrível e muito

plataforma fantástica para nos

enquanto que em artesanum os

enriquecedor para todos os

dar a conhecer, ainda por cima

compradores sabem que

artesãos.

de forma gratuita.

encontrarão de facto,
artesanato.
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Bordados de prata, bonecas de milho, frutas para comer com os olhos.
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Ilusiones
Atelier Artesanal

Elisabeth Ruivo
Atelier Artesanal

Luminare Artes
Atelier Artesanal

Hokuna Artesanias Ecologicas
Atelier Artesanal

Taller De Arte Paco Reyes
Atelier Artesanal

Atelier Ceramicando Arte Da
Te
Atelier Artesanal

Marilú
Artesã

Oaso Artesanato Decoração
Atelier Artesanal

Cybcarneiro
Artesão

Rustika
Atelier Artesanal

Ve*ga
Atelier Artesanal

Lázaro Fortes Fortes
Artesão

M'artz
Atelier Artesanal

Avvenenza
Atelier Artesanal

Bocados De Praia
Atelier Artesanal

Sebastián Charles
Artesão

Ateliê Casulo Dos Fios
Atelier Artesanal

Orballo
Atelier Artesanal

Canoro
Atelier Artesanal

Simón Ourivesaria
Artesão

Paula Santacruz Artesanía
Artesã

Fanny López
Artesã

Virginia Agudo
Artesã

Chama Navarro
Artesã

Bella Princesa
Atelier Artesanal
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