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A sua pele vai agradecer

Dentro de dois dias finaliza a Experiência de Artesanum Segurança e
design na apresentação e embalagem de artigos, na qual sorteamos
beleza e bem-estar para corpo e mente de toda a família. Ana María
Meidozo Permuy, de Aureana, cedeu amavelmente este nosso prémio
para o vencedor do sorteio. Trata-se de um lote de óleos essenciais e
sabonetes artesanais. O Sabonete Coral desta artesã galega foi
elaborado com fragrância de rosas, glicerina natural e manteiga de
karité. Na montra de Ana María encontrará uma infinita variedade de
excelentes sabonetes como este.

Temas outonais

Há

mais de 20 anos que Oleg

Guetmanchuk (Олег

Гетманчук),

artesão ucraniano, trabalha a técnica da
talha em madeira. Hoje destacamos
o seu meticuloso trabalho manual Anjo
do Outono, talhado em madeira de
cerejeira. Esta peça é uma parte da série

Anéis de papel

Estações do ano. Dê um passeio por

Marupg

esta montra e verá todos os seus
trabalhos realizados com uma destreza
magistral.

Instrumentos musicais
do norte de África

Cor e elegância
O lenço Orquídeas de Verão, suave e
muito feminino, sai do atelier de
Yekaterina Yershova (Екатерина
Ершова), localizado na Letónia. Esta
preciosa peça é feita de seda e pintada
à mão com a técnica do batik.
Yekaterina

sente-se

fascinada

pela

pintura sobre seda, pela sua inovação e
espontaneidade. A artesã confeciona

O

bendir é um tambor com cordas

roupa de seda, cria quadros artesanais,

típico de Marrocos. À Roda dos

cartões e capas de livros, usando esta

Tambores traz-nos um, elaborado

técnica com muito sucesso.

em madeira e pintado à mão. A
sua sonoridade é semelhante à de um
zumbido.

Mergulhe

no

folclore

marroquino ao toque do bendir!

Neste número
artesanum é o projecto social do

Bolsa de Maravillas

Broche de Las

Boina de lã de La

Leque de seda de

de Ganchillo

Muñecas De Mama

Muka

Pinturasobreseda

Sabonetes artesanais, peças em cerâmica com sabor rústico, temas outonais, miniaturas.
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Pintando com algodão

Um toque de antiguidade para a
sua casa

Para

Da

natalício, chega-nos do Brasil esta

província de Zamora (Espanha), chega este

terna imagem do quadro artesanal

bonito sino de ferro com a figura de um pato.
Uma

peça

criada

por

Rusticadenas,
ideal para para
as boas-vindas
aos

começar a criar um ambiente

Sagrada Familia, realizado com a
técnica do patchwork, em algodão e
a

partir

de

uma

fotografia.

Impressionante! Por Carmen S.R.
Gasparini Patchwork.

seus

convidados

lá

em casa.

Quando a Natureza fala…
Terra

húmida, ramos de hera, folhas e casco de árvores,

harmónico gotear da resina no pinho, a música suave e doce de um
sino... São sensações que se desprendem deste precioso colar
Susurro Do Bosque Das Nozes, um meticuloso trabalho de
Alexandra (Ucrânia).

Contas

cosidas

de

linho,

tecidas

em

crochet, bordadas e
decoradas com contas
Rústica, e ao mesmo tempo, moderno

de metal, madeira e

Mãos chilenas e muito habilidosas são as “culpadas”

cristal... Por Tildas.

desta incrível tigela de cerâmica grês. Por Barro
Gres.

Cerâmica

para

pequenos-

almoços, cafés da manhã e
lanches

Elegância garantida

Esta bonita leiteira de argila
branca foi desenhada para vestir

Knit… And so On é um atelier

manhãs e tardes, de comodidade

italiano que se dedica à confecção

e sabor rústico.

de

xailes,

ponchos,

jaquetas e colares. Aqui propõe um

Novikova - Ирина

cachecol-colar

Новикова, trabalha

elaborado

vários

materiais,

alpaca – uma mistura para lhe

como por exemplo o

dar calor e suavidade nos dias de

vidro, a cerâmica, a

frio.

argila de polímero e
as contas.

artesanum é o projecto social do

casacos,

A sua autora, Irina

em

de
lã,

tricot,
mohair

e
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Papel, papel, papel…
É incrível o que se pode fazer com um material tão simples como o papel!
São as palavras de Larisa Travina, artesã de Moscovo. É a criadora do
magnífico colar “Azeitonas” e outras originais peças de bijuteria feitas de
papel e outros materiais naturais, como por exemplo flores secas, fios,
couro e pedras. Larisa emprega com muita precisão várias técnicas
artesanais, como o quilling, a decoupage e o papel maché.

Elegantemente simples
Prata, ágatas e quartzos em tons outonais – foi

Fantasia, calor e cor…

o que escolheu Alicia de Dumont Joyas, para dar

Este magnifico xaile está aqui, em Artesanum, para lhe dar calor

um toque chique a este anel, clássico e ao mesmo

nos dias de frio.

tempo moderno. Há quase três anos que a artesã se
Yolanda,

dedica ao design, elaboração e distribuição de

paisagens

Ilhas

Canárias,

feltrada totalmente à mão. Por
Tiempo Es Arte.

hoje, a sorte e o
no

das

confecionou-o em seda tingida e lã

com

poucos pedidos, mas

êxito

pelas

tonalidades do vulcão, do mar e das

joalheria artesanal em prata.

Começou

inspirada

mercado

artesanal
sorriem-lhe.
magnífico

Um

exemplo

de negócio “feito à
mão”,

com

inteligência

e

Um toque alegre para a cozinha
Tradição,

recipientes

coração.

funcionalidade

e

um

admirável design que se fundem nos
de

cerâmica

de

LaVasaia. Seja para guardar sal,

Da Russia, com amor e boa sorte

açucar, café ou especiarias... Estas
peças são criadas artesanalmente

Pisanka é uma

com materiais adequados ao uso

forma

muito

alimentário.

antiga

de

pintura

de

ovos, tradicional
dos

países

eslavos.

Originalmente é numa espécie de amuleto, simbolo
de casamento, e um calendário mágico que
proporciona o contacto intergeracional. Pisanka

Pantufas de

Boneco polvo de

Pregadeira de Corda

Tramontana

Chicamama

Bamba

representa imagens de bem-estar, prosperidade,
amor, felicidade, e saúde da família. É um excelente
presente para proteger os seus entes queridos.
Sedmitsa - Седъмица

artesanum é o projecto social do
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Em prol do meio ambiente
Hokuna Artesanías Ecológicas apresenta uma coleção

Mais que um guardachuva…

singular de tigelas étnicas modeladas em serradura e pintadas
artesanalmente. Com desenhos aborígenes, estão realizadas por
diferentes povos que habitam o que é hoje o território argentino. O
atelier trabalha há mais de dez anos com materiais orgânicos,
biodegradáveis e reciclados. Uma excelente escolha para os
espaços com decoração étnica ou moderna.

Para se proteger da chuva e animar um dia cinzento, chega
do Brasil um magnífico guarda-chuva pintado à mão
por Tacatum Artesanato. É um trabalho realizado com
muito carinho e prazer, e vem cheio de energia positiva
para que possa desfrutar a vida.

Para os mais esquecidos
Está cansado de procurar as chaves, o celular, moedas e
óculos por toda a casa? Neste esvazia-bolsos de couro,
todas as coisas estarão bem guardadas. Sempre as terá à
mão. Realizado pelo atelier de couro artesanal Artesanía
El hada Leanan.

Esculturas com vida
Alegria, movimento e pura originalidade na técnica são as características de Bailarina, a
escultura em papel de Mangaba Objetos De Arte. Os movimentos estão capturados através
de um fio de arame que baila lado a lado com diferentes tipos de papel, trabalhados com a
técnica do papel maché. É uma autêntica obra de arte que leva o espectador a ver a sua própria
história, a fantasia e os sentimentos. Pura expressão frágil, e ao mesmo tempo, eterna!

artesanum é o projecto social do
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Um paraíso para onde viajar…
Porque é que ler livros nos faz sentir tão bem? Segundo um estudo da Universidade
de Búfalo (EUA), no momento de ler um livro, sentimo-nos parte da comunidade
que figura na obra literária. Esta sensação satisfaz uma profunda necessidade
humana de pertencer a um grupo. De Portugal, para todos os amantes da leitura,
chega esta admirável peça de decoração “Corrida ao livro”, de Pedras de Leitor. É
uma escultura de cerâmica, porcelana e barro, feita totalmente à mão sobre
uma pedra de basalto. Um pequeno e macio detalhe que o vai levar para outro
mundo...

O mundo da miniatura
Parece um quadro de pintura, não é assim? Mas não. “Cocina típica rústica” é
uma impressionante miniatura totalmente artesanal até ao último detalhe, de
Larueka. Foi realizada em cartão tratado, barro, corda, arame e pintada
à mão. Almudena, decoradora de interiores e proprietária do atelier, criou este
cenário com muito carinho e muitas horas de dedicação. O presunto, a cesta do
pão, jogo em cerâmica... Todos os acessórios estão elaborados à mão, sem
moldes. Esta peça é um tesouro artesanal que vai decorar qualquer casa e
conferir-lhe um suculento toque rural.

Lã para os mais pequenos

Estas pantufas de lã de camelo, cosidas à mão com fios de algodão de cor turquesa,
são cómodas e modernas. Os pés do seu bébé não vão passar despercebidos! São também
um presente único e muito prático para um recém-nascido e os sapatinhos ideais para
manter os pézinhos quentes nos dias de inverno. Estas jóias, confecionadas por
Alexandra-Fa, são verdadeiras delícias que darão um toque artístico aos pés do mais
pequenos.

No próximo número
artesanum é o projecto social do

Presépios estilo hebreu, detalhes de Feng Shui, bijuteria de prata e relógios originais.
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ARTESÃOS NESTE NÚMERO
Aureana
Atelier artesanal

Marupg
Atelier artesanal

À Roda Dos Tambores
Atelier artesanal

Олег Гетманчук
Artesão

Екатерина Ершова
Artesã

Вязаные Чудеса
Atelier artesanal

La Muka
Atelier artesanal

Pinturasobreseda
Atelier artesanal

Rusticadenas
Atelier artesanal

Lavasaia
Atelier artesanal

Новикова Ирина
Владиленовна
Artesã

Carmen S.r.gasparini
Patchwork
Atelier artesanal

Tildas
Atelier artesanal

Knit... And So On
Atelier artesanal

Лариса Травина
Artesã

Dumont Joyas
Atelier artesanal

Седъмица
Atelier artesanal

Tiempo Es Arte
Atelier artesanal

Barro Gres
Atelier artesanal

Tramontana Uniquely Couture
Atelier artesanal

Chicamama
Atelier artesanal

Corda Bamba
Atelier artesanal

Hokuna Artesanias Ecologicas
Atelier artesanal

Tacatum Artesanato
Atelier artesanal

Artesanía El Hada Leanan
Atelier artesanal

Mangaba Objetos De Arte
Atelier artesanal

Pedras De Leitor
Atelier artesanal

Larueka
Atelier artesanal

Alexandra-Fa
Atelier artesanal
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