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Materiais nobres e reutilizáveis, joalheria sustentável

Chega dezembro, e com ele, como todos os anos, renovam-se os valores de solidariedade,
renasce a esperança de um mundo melhor, e as crianças sonham ainda mais. Da nossa
parte, iniciamos este mês apresentando-lhe um artesão que também sonha com um mundo
melhor, com uma nova corrente de trabalho, digna, de ganhos responsáveis e repartidos.
Manuel nasceu em Madrid, cidade onde completou uma formação de 20 anos em joalheria de
autor. Chegado ao topo da formação, fez as malas em direção a Buenos Aires. Aí criou
Muelle Joyas, uma marca de valores sustentáveis. Utiliza a prata reciclada e dá grande
relevância ao processo criativo. Assim criou o anel Spook, em prata e uma bola de lã.

Viagem ao passado

As

peças criadas para Paula Arecco são

réplicas das culturas pré-colombianas, uma
homenagem da artesã às suas culturas
originárias, peças elaboradas com amor e
respeito por aqueles povos da antiguidade.

Fada Feng Shui
Handfantasy

Fuxico de Minas Gerais
para o mundo inteiro

De passatempo a
sustento

Rose e Zana Alves são duas
irmãs com uma vontade muito
grande de levar ao mundo da
moda o artesanato típico do
seu

país,

o

Brasil.

E

triunfaram!

Depois de muita pesquisa, de tecidos e novas técnicas, começaram por criar
roupas totalmente feitas à mão. Passaram por São Paulo, e finalmente
abriram um novo atelier de acessórios, em Barcelona. Musa Bamba
apresenta a bolsa Origami, com design inspirado na técnica japonesa, feita

Incrível como de uma simples peça de
tecido

feltrado,

Siryachenko
Светлана

-

de fuxico, e adaptável em tamanho e forma. Um presente perfeito para uma
mulher moderna!

Svetlana
Сиряченко

consegue

esculpir

formas nas cores e temperaturas dos
materiais naturais, e fazer surgir desse
processo as extraordinárias peças que
encontramos sempre que entramos

Abrigos de lã de

Palhaço no triciclo

nesta loja. Não nos cansamos de lá

algodão de La

em pasta de papel

entrar, e desta vez trouxemos a caixa

Abuelita Marisa

de Opa!

Pingente de

Pregadeira bosque

madeira de Klimika negro de Tampinha

Outono.

Neste número
artesanum é o projecto social do

Ofereça artesanato este Natal, ajude Artesanum a espalhar o espírito solidário natalício.
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Para uma mulher moderna

Tildas com humor.. e amor!

Esta

Valentine nasceu em Odessa, na

marca portuguesa e muito feminina, vai
que

Ucrânia, e foi lá que aprendeu a

enfrentam a vida com atitude, ao som e ritmo do

costurar. Não é novidade para

seu Salto Alto.

Artesanum que Odessa é berço

buscar

a

sua

inspiração

às

mulheres

criativo. Mas espante-se o leitor

Neste

de saber que esta artesã só

compasso
chegou

a

Artesanum
a

bolsa

começou a elaborar as suas
bonecas há pouco mais de um
ano. Любимая Игрушка - O
brinquedo

Lurdes

favorito

-

apresenta a boneca articulada!

Castanha.

Prata e pérola
Mar é joalheira profissional há mais de dez anos, e tem no seu filho
a sua principal fonte de inspiração. Trabalha maioritariamente a
prata, e tem claro que toda a sua vida vai

estar aprendendo novas
técnicas para elaborar as
suas jóias.
Este anel é a porta de
entrada da loja de Mar

Estrela do Natal
Em malha cor de linho cru com filamentos de
ouro. O crochet de Croci E Delizie é assim: uma

Pallares Joies. Clique e
disfrute o passeio!

delícia para os olhos!

Artesanato da Ucrânia

Tic Tac, tic tac…

O bule de cerâmica de Aleksandr
Miroshnychenko, em vidrados de

Este

tons

parede foi criado no atelier

verdes

e

azuis,

vem

de

original relógio de

Artedeco, em Zapopan no

Cracóvia.

México. É feito de cubos de

Totalmente
à

madeira pintados à mão

mão, é uma

com tinta acrílica, e artesã

peça

única,

adverte para o facto de

presente

poder fazê-lo na cor que

elaborado

um

exclusivo para

deseje.

oferecer

diferente de olhar para o

uma

a

pessoa

Uma

forma

tempo!

especial.
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Trabalho com paixão e emoção

Ceramista de formação pela Escola Massana de Barcelona, Lorenzo Pujol
já nasceu rodeado de artes e manualidades. Pela mão do seu pai, um
grande cenógrafo de teatro, e movido pelo fascínio das cores, muito cedo
soube que era isto que queria fazer na vida. Conta-nos que "mais do que um
trabalho, era um prazer para os meus sentidos, e portanto, a melhor opção
laboral que podia ter". Na semana em que se celebra o nascimento de
Cristo, a primeira peça não podia ser outra. O presépio estilo hebreu foi
elaborado em exaduro, óleo e resina. Uma obra de colecionador!

Ternura, carinho e originalidade
Construindo sonhos com cores quentes

São assim as bonecas de Elena. O feltro, os tecidos, as

Ingrid Solé é a mente criativa de Art en Vidre, um atelier de

contas e o cetim, unem-se de forma mágica para dar

Barcelona que vive inundado de cores, vidro, metal e pedras

origem às pregadeiras Matildas e Malinkas.

exóticas.

A moldura de fotos é a primeira
peça que vai encontrar quando
A pregadeira Matilda

mergulhar neste mundo mágico,

Outono já saiu do

mas outras surpresas esperam

Baul de Malinka…

dentro da loja.

onde será que vai
parar?

Estilo Etno
"Matemática de formação,
marketing

de

profissão,

criatividade no coração". É

Enchendo o mundo de sorrisos

como se apresenta Jeanne
Stoyanov, mais uma dos
muitos artesãos de Odessa,

José Márcio

na Ucrânia. A sua bolsa

tem um dos

étnica

trabalhos

couro e tecidos de algodão.

foi

elaborada

em

mais
gratificantes
do mundo.

O que ele faz desperta sorrisos nas caras dos mais
pequenos… e não só! Junto com a sua esposa, cria
brinquedos como se faziam antigamente. O carrinho
de Tora é a proposta de hoje de Brinquedos de
Madeira Cantinho!
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Acessório com

Brincos de papel de

âmbar de Criterio -

Js Design

Критерий

Sustentavel

Anel de cobre Bruno
de I Bijoux Di Angel
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À noite, à Noitinha | As belas artes de Carles
Morant
Foi

beber a sua formação às melhores escolas e aos melhores professores,

fábricas e ateliers, acabando ele próprio como maestro oleiro. Juntamente com
a sua companheira criaram em 1994 o atelier A Noitiña Cerâmica, em
Sobredo, na Galiza. Produzem objetos utilitários em gres e porcelana, e criam
texturas a partir de esmaltes fabricados no próprio atelier. É nestas texturas que
criam a sensibilidade característica das suas peças que encontram no público
uma grande aceitação. E nas infinitas possibilidades de criação, nasceu o
relógio de grés e porcelana. É hora de entrar nesta loja, se ainda não o fez!

Os últimos sopros de 2011
Estamos a apenas 4 dias de um novo ano, de uma nova era de artesanatos e
manualidades. A contagem decrescente está em marcha, e só nos faltava
mesmo uma melodia ancestral para criar o ambiente e abrir os braços a
tudo o que nos espera nos próximos 365 dias. Que melhor proposta se não
a da Floresta do Xamã - Шаманский Лес - uma ocarina feita de
argila que ao ser tocada afasta as energias negativas? Foi elaborada segundo
as tradições e costumes dos povos indígenas, e temos para nós que se podia
transformar num objeto essencial em cada casa!

Voando e sonhando a caminho de 2012
A Claudia é de Lisboa. Iniciou o projeto Senhor de Si em 2002, e em 2005,
começaram a nascer os seus personagens, cada um com a sua história. Pasta de
modelar, tintas de água, tecidos, materiais que vai buscar à natureza, e muita
criatividade, são os ingredientes que mistura e modela para dar forma a estes
delicados bonecos. Escolhemos a Guardiã para nos despedirmos de 2011 e esta é a
mensagem que nos deixa: "No turbante que trago, guardo ideias, pensamentos,
que desejam secretamente, ser vividos no coração, pra que possa te dizer, que
estou preparada para continuar o caminho inteira"

Mais novidades em tendências e decoração. As Associações artesanais terão um

No próximo número

protagonismo especial! Se é membro de uma associação e que esta apareça em Artesanato
e Estilo, entre em contacto connosco!
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ARTESÃOS NESTE NÚMERO
Muelle Joyas
Atelier artesanal

Handfantasy
Atelier artesanal

Сиряченко Светлана
Atelier artesanal

Paula Arecco Replicas
Precolom
Atelier artesanal

Musa Bamba
Atelier artesanal

Opa!
Atelier artesanal

Tampinha
Atelier artesanal

Salto Alto
Atelier artesanal

Croci E Delizie
Atelier artesanal

Aleksandr Miroshnychenko
Artesão

Любимая Игрушка
Atelier artesanal

Mar Pallares Joies
Artesã

Artedeco
Atelier artesanal

Lorenzo Pujol
Artesão

Baul De Malinka
Atelier artesanal

Brinquedos De Madeira
Cantinho
Atelier artesanal

Art En Vidre
Atelier artesanal

Студия Интересных Cумoчек
Atelier artesanal

Критерий
Atelier artesanal

Js Design Sustentavel
Atelier artesanal

I Bijoux Di Angel
Atelier artesanal

A Noitiña Cerámica
Atelier artesanal

Шаманский Лес
Atelier artesanal

Senhor De Si
Atelier artesanal
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