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Fusão de técnicas ancestrais e bom gosto

Bassano del Grappa, no coração de Veneto é o berço de inspiração da artesã Arianna.
Quem nasce e se cria neste paraíso em miniatura, bebe da tradição ceramista da
zona. Por isso, seja uma tigela ou um colar, a obra que sai das suas mãos é o produto da
fusão entre o antigo e o moderno, técnicas ancestrais associadas a formas, cores e
design contemporâneo. O resultado: objetos decorativos maravilhosos, como o da
imagem. Visite a Scatola Bianca!

Sua segunda pele, por Katrinshine

Caixa redonda
Mzceramica

Mosaicos para decorar

Quando você entra em contacto com ele, não vai querer tirar este colar
de pele da sua pele, em azul celeste ou tons terra suave. Katrin imprime
ADN e estilo a cada uma das suas peças. Não é difícil identificar a sua
essência nestas curvas e na mistura de texturas e diferentes
acabamentos. Entre na sua oficina de sonhos em Brindisi. Ciondolo
Fiore turchese por Katrinshine.

Atreva-se com o mosaico. Cada peça
deste trabalho é parte de um quebracabeças artístico. É precisa muita
criatividade e paciência para traduzir
uma idéia para este suporte. Entre na
oficina Mosaicos Abelha de São
Germano - Porto Rico, e desfrute a
experiência

da

sua

proprietária,

Brincos de Hawlita
de Sandstar Jewelry
Designs

Broche de feltro de Brincos de Pinku
Farbalans

Neko

Broche batismo de
Ainhoa Todoamano

Deborah.

Neste número
artesanum é o projecto social do

Acessórios artesanais. Canetas talhadas em madeira natural e muito mais.
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Bonecas colecionáveis

Assinado: Natureza

É

Esta

um bom momento para retomar um hobby muito

caneta exclusiva é

especial: a coleção de bonecas. Broches C de Cecília

trabalhada em madeira

torna mais fácil.

nobre. O seu valor está
nos acabamentos e na
excelente qualidade. Uma
Senhoras finamente
vestidas com tecidos
delicados e jóias.

peça

única

para

se

presentear ou presentear
alguém!

Torneados

Ferni S.I.

Colar Tribal
Foi assim

que a artesã de Mallorca chamou a esse colar. Terra,

fogo, aromas do campo e cores da natureza estão na origem deste
projeto de artesanato liderado por Anastasia. Ela recria habilmente
formas naturais e adapta-as com elegância para fazer parte da sua
indumentária. Por L'accent Nou

Um colar precioso
como este também
pode
Bonecas com personalidade e nome próprio. Escolha!

ser

como um cinto e
dar

um

étnico
Paixões compartilhadas

usado

toque

ao

seu

visual. Atreva-se!

Maya e Eliad nunca pensaram que a sua primeira reunião
na Índia seria perpetuada. Partilhar a paixão que ambos
sentem pela jóias artesanais tem reforçado seu vínculo.
Prata, ouro, pedras naturais... Materiais trabalhados
com a poesia, o vitalidade e a mais recente tecnologia.
Com certeza você já imaginou a jóia ideal para você.
Delicie-se com a sua vitrine. Por Cadi Jewelry.

Viva o toucado!
Agora

que se instituiram os

toucados, anime-se a usar uma
tiara.

Nós

não

poderíamos

encontrar uma combinação de
cores melhor para esta, em preto e
bege.

Em

Manualidades
muito

mais

do

Encarna
poderá
que

fazer
prender

graciosamente o seu cabelo. Neste
conto de fadas, a princesa vai ser
você.
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Cerâmica de autor

Trabalhar a cerâmica como Konstantin e Anastasia fazem é falar de excelência
orientada para a escultura. Cerâmica de autor como eles querem ser chamados.
Todos os tipos de lâmpadas, vasos e figuras, podiamos dizer esculpidas e
arrebatados pela argila, que podem ser expostos em ambientes tão diferentes
como um salão ou um quarto. A roda de oleiro gira enquanto as mãos do artesão
lhe vão contando o que querem criar. Entre e contemple os resultados. Por
Мастерская Завацких.

Peça única, só para si

Se está pensando em comprar uma peça original

Bolsas versáteis com design

de bijuteria, não deixe de passar na loja de

Xana

Gabriela Zavalía. Esta artesã Argentina trabalha

artesanalmente, na sua oficina de Amora-Seixal, Portugal. Utiliza

metais e cerâmica usando técnicas originais.

os melhores tecidos e estampas e joga com detalhe bordado ou

Imprime exclusividade e bom gosto em tudoo que

crochê para dar identidade ao seu artesanato. Em rosa,

faz.

verde-água, ou como você preferir, já que Xana oferece uma

nos

mostra

essas

maravilhosas

bolsas

feitas

ampla gama de cores.
Metais

fundidos,

Você

quase esculpidos,

quanta

como o colar que

pode

lhe apresentamos
em

cobre

imaginar

utilidade
dar?

Às

gostaríamos

e

necessaire

alpaca.

lhe

vezes,

que

o

tenha

a

mesma capacidade que
a

Tudo depende do cristal por onde
se olha ...
Dê

pode

a

bolsa

da

Mary

Poppins!

si
o

Leve um sob medida. Use-o para o

prazer de usar

que você quer carregar, a sua

esta

maquilhagem ou a sua câmara

mesmo

tigela

maravilhosa

fotográfica. Aqui vai poder guardar

na sua mesa

até os seus segredos ... Por A

de café ou na

Alcofa.

sala de jantar.

Foi trabalhado por Marcela, artesã com uma vasta
experiência na elaboração de vitrais. Basta visitar a
sua loja para observar a categoria do seu trabalho.
Por VitrauxArt.
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Pulcino de

O Cantinho de

Sacola de Oltrelalana

Origamani

Ametista

Accessori In Lana&
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Bijuterias de alta qualidade
em macramé
Se quiser ver bijuterias projetadas

Harmonia de cor e textura

com uma alta carga de

originalidade, passe pela oficina de Adriana e Hector. Anudarte
Macramé traz um maravilhoso colar tecido na cor marrom e
turquesa. Para mimetizar com a natureza, ou para um look
casual encantador. Visite a sua loja, tem muitos modelos para
mostrar!
Selene trabalha fusing magistralmente e consegue que o
vidro adquira a cor, textura, e mais importante, forma. As
suas obras podem ser reconhecidas pela harmonia entre
estes três aspectos. Quer uma amostra? Delicie-se com o
design e a funcionalidade destes pratos em azul, e
descubra-os em artesanum.

Aproveitar os reflexos das formas e
cores do cristal
Um quadro como este, colocado num lugar estratégico,
traz beleza e também oferece subtis reflexos de luz
salpicados de cor. Comprar essa arte é desfrutar do
arco-íris eterno... Por Glassgift.

Talhar e esculpir a natureza
Existem poucos professores escultores. Pasta e moldes vêm tomando o lugar
anteriormente das mãos do artista. Então, hoje nós queremos enfatizar este artesão
do Cazaquistão. Ele confia nos seus trabalhos: esculturas que vieram do interior dos
blocos de madeira. Golpe a golpe brotam folhas e flores. Como que num passe de
mágica, surge um coelho! Trabalhos de autor. Чеченов Сергей - Chechenov
Sergei

artesanum é o projecto social do
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Matéria e fogo
Experimentar, aprender novas técnicas e o comportamento dos materiais é o que faz
feliz a Silvia, artesã de Itália. Na sua oficina, Silviapotter apresenta colares, brincos
e pulseiras em cerâmica, vidro e metal. Sua mente criativa e suas mãos mágicas
criaram este colar artesanal no qual as cores da argila e do arame de cobre se
combinam na perfeição. É um longo colar que também pode ser usado curto. Visite a
montra de Silviapotter e conheça seu trabalho. E não se esqueça de passar pela sua
galeria para ver como trabalha a artesã italiana.

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce...
Vera e Teresa da Oficina Fimo&arames foram as vencedores do concurso
em julho. Eles partilhartam a sua sincera opinião sobre o contacto direto
entre o artesão e o comprador. Há muito tempo que se dedicam a fazer
artesanato partilhando técnicas e diferentes materiais: pintura em tela,
trabalhos em fimo, feltro e madeira, ou bijuterías de arame. Hoje temos
um colar único e original com acabamento Lua de Bronze, modelado em
massa de polímero e folha de ouro. Entre na oficina Fimo&arames e
conheça outras peças de bijutería destas artesãs talentosas.

Coordenados para o seu banheiro
Monica é uma artista e vive em Agua de Oro, um povoado argentino que tem a
particularidade de ser um ponto de encontro e de inspiração para muitos artistas
e artesãos. Ela molda o barro e a argila com as mãos e cria objetos de decoração
para o lar. Podemos dizer que trabalha especialmente as cubas para o banheiro
ou para a pia, além de elaborar todo o tipo de acessórios. Ajudar os seus clientes a
encontrar a originalidade e a exclusividade para uma estadia agradável na sua
casa de banho é a tarefa desta artesã. Com um design limpo Monica vai sugerir a
peça ideal. Procurando conjuntos? Aqui está uma pia maravilhosa, e se passar
pela

loja,

vai

poder

ver

a

saboneteiras

que

a

acompanham.

Por

Cerámicaenarte.

No próximo número
artesanum é o projecto social do

Talha em madeira. Jóias com pedras naturais. Terracota. Sapatos de Itália e acessórios.
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ARTESÃOS NESTE NÚMERO
Scatola Bianca
Atelier artesanal

Mzceramica
Atelier artesanal

Katrinshine
Atelier artesanal

Mosaicos Abejaba
Atelier artesanal

Sandstar Jewelry Designs
Atelier artesanal

Farbalans
Atelier artesanal

Pinku Neko
Atelier artesanal

Ainhoa Todoamano
Atelier artesanal

Torneados Ferni S.l.
Atelier artesanal

Broches C De Celia
Atelier artesanal

L'accent Nou
Atelier artesanal

Cadi Jewelry
Atelier artesanal

Encarna Manualidades
Atelier artesanal

Мастерская Завацких
Atelier artesanal

Gabriela Zavalia
Artesã

A Alcofa
Atelier artesanal

Vitraux Art
Atelier artesanal

Origamani
Atelier artesanal

Oltrelalana Accessori In Lana
Atelier artesanal

El Rincón De Amatista
Atelier artesanal

Glassgift
Atelier artesanal

Anudarte Macrame
Atelier artesanal

Авторские Работы
Atelier artesanal

Ceramicaenarte
Atelier artesanal

Silviapotter
Atelier artesanal

Fimo&arames
Atelier artesanal
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