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Artesanato para você e sua casa

Esta edição

de Artesanato e Estilo mostra-nos outra das muitas facetas da

beleza. Todos os dias somos surpreendidos quando descobrimos os tesouros
que nos foram confiados pelos nossos artistas. Aproveite este belo e exclusivo
colar, criado por Nelly, uma artesã que vive e trabalha na Rússia. Ela sabe como
tecer com maestria o metal frio, em harmonia com as pedras naturais e pérolas,
dando vida a obras de arte. O Mundo De Contas, Pérolas E Pedras Naturais Мир Бусин, Бисера И Натуральных Камней.

Sr. D. Gato e a sua tropa

Panagia - Ícone pequeno
Sergei Lagutov

Um verde lilás
Não revelam seus miados, mas prestam um serviço original e prático na
sua casa: são paradas para as portas. Estes gatinhos produzidos em
estofados em tecido, nascem cada vez que Valentina dá asas à sua
imaginação no seu atelier na Itália. Individuais ou em pares, ele ou ela.
Combina-os ao seu gosto e acrescenta romantismo a qualquer espaço no
seu lar. Entre e adote todos! São artesanatos fiéis de companhia e irão
conter as portas como nenhum outro. Sweetcreations

Junte-se à nova tendência da moda:
reciclar, reutilizar, dar uma segunda
chance ... Tudo para ajudar a proteger
o meio ambiente. A RFM faz a última
de vestir na Itália. Sustentabilidade,
criatividade e bom gosto concentrados
em roupa de design e fabricação

Alabastrina T.

Leque vela de

Leque Luna de

Leque azul marinho

Decorativas

Elena Núñez

Erzalem & Distiva

de Silvia Ruso

artesanal, como esta.

Neste número
artesanum é o projecto social do

Artigos de papelaria e enfeites feitos à mão. Também obras de arte em vidro.
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Alquimia em papel

Livro com personalidade

O artesanato em papel é muito grato. Atreva-se a

Uma frágil bailarina com

entrar na oficina de Mulero e você nunca vai

tule de rendas vermelho

esquecer suas criações:

contorna um universo de
papel
álbuns

que

irão manter
as

suas

lembranças

reciclado.

impossível

É

ver

um

caderno

neste

trabalho de La

Fada

simples

Creativa.

dia após dia.

Rosas de seda
Sonia, artista Milanesa, desenha as flores com que, uma por uma,
forma colares como este. É possível que o ambiente de moda e bom
gosto que a rodeia imprima a sua marca neste ornamento delicado.
A suavidade da seda, ligada a diferentes contas de artesanato que
escolhe com detalhe, resultando numa peça ideal para acompanhar
qualquer peça de vestuário.

Bijuterias de alta
qualidade
cores

nas

rosa

e

Sua e somente sua. É assim que Cristina a faz

branco. Do que

sentir com seu trabalho em scrapbook. Você pode

você está à espera

pedir um álbum como na imagem, ou melhor,

para as mostrar?

completamente personalizado. Aceite o convite e
passeie por Rutscht, sua loja em artesanum: ela

La Vie En Rose

saberá seguramente ler a sua mente com as mãos.

Bijoux

By

Sonia
Inspiração étnica
pingente

neste

exótico feito de argila
de

polímero

pinturas.

As

Caixa para proteger o seu álbum

e
mãos

Em

vermelho

preto.

carácter

ambiente

seu

proteger um álbum. O que você

Chez

preferir. A caixa tem um fundo em

Sophie na Itália, cria

borracha eva que o torna ainda

a

combinação

mais resistente. É um trabalho de

perfeita

para

Zigor, artesão, há muitos anos em

atelier,

você

capacidade

Com

mágicas de Sofia e o
de

e

e

sentir que já está

Vitoria-Gasteiz

sonhado.

Encuadernarte

artesanum é o projecto social do

para

(Espanha).
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Colecionar, criar e triunfar

Queremos

destacar uma trajetória interessante nesta secção da nossa revista. Ela

começa como um hobby: uma coleção de botões. Em seguida, vem a paixão pelo design
de jóias. A sobreposição de materiais e a utilização de técnicas de produção inovador
são o DNA da Artbuttons. Não perca o show, abra você mesmo a cortina!

Cor Da Arte em flor

Se você visitar esta loja, sentirá o calor de suas

Cheiro a campo mediterrâneo

cores. E apesar de hoje termos escolhido um dos

A brisa subtil do Mediterrâneo traz os aromas que emanam do

seus artigos em tons frios, não deixa de ser um

verde azeitona e do louro, misturados com lavanda. Autênticos

trabalho maravilhoso. Cor da Arte transforma

sabonetes artesanais. Com sentido do tato, para todos os sentidos.

pedaços de tecido colorido em flores vivas, que
Com paixão, experiência

substituem então capas de cadernos.

e tradição, este artesão
italiano trabalha para
produzir a pasta que
limpa e perfuma a nossa
Vermelho,
amarelo,

verde

ou

pele.

comovocê

preferir. Não terá que ir ao
Brasil para ver: Sua loja
aqui. Dê uma olhada!!
Suavidade à base de óleos ricos e
fragrâncias naturais. Misturas doces,
florais

Cerâmica fina

ou

ácidas,

extraídas

de

centenas de receitas. Escolha ao seu
gosto e mergulhe nesse mar de

Como todas as

opções oferecidas por Il Baule

oficinas

Verde.

de

artesanato
familiares,

MZ

cerámica tem a
garantia

da

experiência.

Quer presentear com um objeto útil? Este peso de
papel é um enfeite de mesa perfeito e um
organizador de documentos fiéis. Você o encontrará
em MZ cerámica.

artesanum é o projecto social do

Colar bib de Doce

Casual chic de

Ouriço de Planeta

patitas

Coração De Pássaro

Piruleta
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Iluminar com esculturas

Os encantos do vidro

Se quiser algo original para iluminar um canto de sua casa, nós
propomos esta lâmpada dupla de Manuel Fuentes. Foi
esculpida em madeira de sapelli. Prefere noutra cor? Então entre
nesta loja e encontre outras opções. Avisamos que não será fácil
escolher! Todos são maravilhosos ...

Volta com força a decoração com vidro. Brilhe com
autenticas obras de arte nas suas janelas. Um detalhe de
cor próximo do chuveiro vai alegrar o seu banheiro.
Pássaros ou borboletas pousados ou dançando num móvel
vão proporcionar relaxamento a qualquer ambiente. Para
ficar de boca aberta: janela artística Africa de Los
Encantos del Vidrio.

Vidro, chumbo e estanho. Separa
ambientes ou transforma a cor da
luz que verte através da janela.
De Itália, esta homenagem a "Giacomo Balla" em azuis,
verdes e amarelos, para instalar na horizontal. É um
trabalho original de Etiart, que nos diz que pode
encomendá-lo com uma estrutura de ferro. Você escolhe!

Cerâmica esmaltada
Esta é a peça que você estava esperando. Um chifre de cerâmica vidrada que
fica bem em qualquer mesa ou móvel, a meia altura. Tem uma base de apoio e
uma correia que prende e dá estabilidade. Não fique apenas com esta jóia do
artesanato. Escolha entre as muitas obras que oferece Nova Etruria.

No próximo
número
artesanum é o projecto social do

Fusão de técnicas ancestrais e bom gosto. Pele sobre pele. Bonecas colecionáveis.
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ARTESÃOS NESTE NÚMERO
Мир Бусин, Бисера И
Натуральных Камней
Atelier artesanal

Сергей Лагутов
Artesão

Valentina Sweetcreations
Atelier artesanal

Alabastrina Tecnicas
Decorativas
Atelier artesanal

Elena Núñez
Artesã

Erzalem & Distiva S.l.
Atelier artesanal

Silvia Ruso
Artesã

Mulero
Atelier artesanal

Rutscht
Atelier artesanal

Chez Sofia
Artesã

La Fada Creativa
Atelier artesanal

La Vie En Rose Bijoux By
Sonia
Atelier artesanal

Encuadernarte
Atelier artesanal

Artbuttons
Atelier artesanal

Cor Da Arte
Atelier artesanal

Mzceramica
Atelier artesanal

Il Baule Verde
Atelier artesanal

Doce Patitas
Atelier artesanal

Coração De Pássaro
Atelier artesanal

Planeta Piruleta
Atelier artesanal

Manuel Fuentes
Artesão

Los Encantos Del Vidrio, S.coo
Atelier artesanal

Etiart
Atelier artesanal

Nova Etruria
Atelier artesanal

Rfm
Atelier artesanal
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