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Natureza talhada em madeira

A perfeita comunhão entre a natureza e as mãos de Kuzema Vyacheslav (Кузема
Вячеслав) é um pré-requisito para criar uma peça de artesanato como a que hoje
abre a nossa edição de setembro. Pedaços de madeiras nobres, às quais do interior
emergem as flores e figuras de animais que esperaram muitos anos a chamada doce
que produz o cinzel deste maestro da talha. Vyacheslav trabalha com cuidado e
paciência na sua oficina na Rússia. Entre e surpreenda-se. Certamente algumas de
suas peças irão cativá-lo. Instante de Кузема Вячеслав - Kuzema Vyacheslav.

Iluminação cinco estrelas

Peça em terracota
Meninices

Modelismo de alto nível

Madeira, fio de seda , vidro e telha antigas ... É tudo que precisa
Jacobine de Málaga para criar estas divinas lâmpadas de ambiente. A
artesã cresceu numa família de artistas de diferentes disciplinas, e foi lá
que herdou a sua criatividade. Basta olhar para os seus trabalhos
artísticos que dão a sensação de estar numa floresta de sonhos e
felicidade. Notas originais sobre iluminação da sua casa com Jacobine.

Há mais de 25 anos que o autor desta
peça faz maquetes, protótipos de
navios, modelos de carros elétricos e
móveis em miniatura. Recentemente,
também se dedica a fazer réplicas de
móveis antigos em diferentes estilos e
autênticas raízes, como esta caixa em

Pingente de Manos

Pregadeira de

Maxi Anel de

Pulseira de Deca

Amigas

Mama Broche

Vichemaria

Germans

miniatura. Por Porta-jóias Móveis
Em Miniaturas.

Neste número
artesanum é o projecto social do

Terracota, iluminação, reciclagem e suplementos.
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A luz dos seus sonhos

Desenhar com Ferro

A luminária Lua tem uma estrutura de vidro. A

Na

luz é tão suave e agradável que encaixa em

Fortes

qualquer ambiente.

painéis de parede, feitos de

oficina

de

há

Lázaro

esculturas

e

ferro moldado, diferentes
Elena Nuñez,
de Sevilha, é a
autora

desta

bonita peça, feita
através

da

técnica

do

peças para decorar sua casa.
Aqui lhe mostramos a Árvore
com velas, uma escultura
inspirada na natureza exótica
do Brasil.

modelado.

Joalheria de autor de inspiração ancestral

Reciclar, reciclar, reciclar...
É disso que trata a oficina Reciclar-Nos.
Trabalham com todos os tipos de materiais
reciclados,

desenvolvendo

com

grande

habilidade e estilo bolsas, bonecos, roupas e
Brincos de Emealcuadrado

acessórios. A peça que hoje nos trazem é uma
bolsa costurada à máquina e à mão. Como tudo
neste atelier, é original, exclusivo, sem igual.

Acessórios com os acabamentos perfeitos
Tradição

de

um

Aplicações

povo indígena

em forma de flores de

feltro e renda numa moldura de
A floreira é uma peça

madeira. Você pode escolher as

elaborada

cores que mais gosta, e terá uma

artesanalmente

a

enfeite original para uma parede ou
Corazón

de

Tela

partir do coração de

prateleira.

palma e madeira,

oferece uma coleção de acessórios de

utilizando a técnica

design

do tecido.

pessoal e exclusivo.

artesanum é o projecto social do

com

um

forte

carácter
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Bonecas de autor para decorar a sua casa

Darena Borysova é uma artista de Kiev, na Ucrânia. Desde muito jovem aprendeu o gosto pela
arte e pelo artesanato. Estudou design de interiores, mas o seu verdadeiro desejo sempre foi o
de criar algo com as próprias mãos: algo para transmitir alegria. Olhando para o seu trabalho, é
claro que Darena conseguiu o que queria, no entanto, nas suas palavras, falta-lhe "muito para
explorar e experimentar." Entre as características de um trabalho artesanal, Darena enfatiza a
qualidade, a textura e a combinação de cores. Hoje apresentamos uma de suas obras de arte Boneca artesanal de autor, criada em argila de polímero.

Sapatos Made in Italy

A arte, a dolce vita, a pastas ... Que alegria de viver

Totalmente inspirada

e desfrutar têm os italianos. Em termos de design

na personagem da Rainha do filme "Alice no País das Maravilhas

em geral, seja roupa, calçado ou móveis, é

', Ruby Moon, a designer e criadora de animais de pelúcia e

incomparável. Aqui está um exemplo.

bonecas de pano, criou esta Rainha de Copas.

O

Esta é uma autentica

atelier

Purpleaccessories
Roma

propõe

sandálias

escultura

de

e pintada à mão. A sua
roupa é feita de selectos

feitas à mão em couro
O

tecidos

elemento

de

confere-lhe

de

organza,

linho e veludo.

decorativo de seda em
forma

tecido

recheada com algodão

estas

extravagantes,

natural.

de

gravata,
um

toque

pitoresco e alegre. A não
perder!
Uma obra-prima em cada detalhe. O

Sonhar que estou sonhando
faz-me escapar da realidade ...

acabamento do vestido é feito em
strass e pérolas, corações dourados
na saia e meias pintada à mão. A sua
criadora conta: "É uma boneca em

Estas são as palavras de

homenagem a esse filme e ao clássico

Sara,

de

livro de Lewis Carroll "Alice no País

Aragão, mãe de três filhos,

das Maravilhas". Criei esta boneca

que começou a elaborar

com dedicação e carinho." Ruby

sabonetes para quebrar

Moon Boutique.

uma

artesã

um poco da rotina, ter o
seu "tempo para ela" e
fazer o que gosta.

Cria sabonetes de glicerina com aromas naturais
de lavanda, laranja ou canela, entre outros.
Artesara

artesanum é o projecto social do

Fruteira de Caro

Brincos Sagrada

Carteira de Andremi

Amico

Família de Flotouch

Designs
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A magia das pedras naturais
Hyppie

Toucados chic

Chic é o resultado da fusão criativa de um casal

formado por uma espanhola e um brasileiro. Sonia trabalha o
macramé e João a prata alemã (alpaca). Pedras naturais
preciosas e semipreciosas são as estrelas em todas os trabalhos de
Hyppiechic. Aqui está uma pulseira linda, com rodocrosita,
para quem valoriza a originalidade e elegância.

De Madrid, Merchemart traz-nos um toucado lindo, cheio
de cores que convidam a celebrar. Um equilíbrio perfeito
entre forma e cor. O enfeite é feito de palha e fita de juta,
combinado com penas da cauda de galo. Muito feminino
e atraente. Com este casquete, vai ser a rainha de qualquer
festa!

Seguindo a última moda
Ela começou a criar broches de caritas, depois colares bib.
Agora, a jovem designer de Burgos, Fruto Samore,
dedica o seu tempo a elaborar toucados com base nas
últimas tendências. Tem coleções exclusivas. Cada peça é
feita por ela com muita dedicação, até ao último detalhe,
como esta coroa toucado, costurada artesanalmente em
couro.

Cerâmica para Jogar
Para passar o tempo jogando, o atelier Artesana Guerrero propõe este "Jogo da Velha", um
jogo artesanal de estratégia para dois. A diversão de sempre numa versão original: cerâmica.
A sua criadora é artesã por vocação. No seu atelier trabalha a cerâmica, azulejaria e tapeçaria.
Gosta de inovar e experimentar coisas novas, combinando diferentes materiais, como é o caso
seus pingentes em cerâmica, prata e couro.

No próximo
número
artesanum é o projecto social do

Renda tenerife, a alma do Raku, bijuterias de papel, a calidez do feltro.
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Кузема Вячеслав
Artesão

Meninices
Atelier artesanal

Jacobine
Atelier artesanal

Muebles Joyeros En Miniatura
Atelier artesanal

Vichemaria
Atelier artesanal

Mama Broche
Atelier artesanal

Deca Germans Tortosa S.c.p.
Atelier artesanal

Organización Sin Fines D
Asociación Manos Amigas
Atelier artesanal

Lázaro Fortes
Artesão

Elena Núñez
Artesã

Reciclar-Nos
Atelier artesanal

Kherden
Atelier artesanal

Emealcuadrado
Atelier artesanal

Corazón De Tela
Atelier artesanal

Darena Borysova
Artesã

Purpleaccessories
Atelier artesanal

Artesara
Atelier artesanal

Ruby Moon Boutique
Atelier artesanal

Caro Amico Regalería
Artesana
Atelier artesanal

Flotouch
Atelier artesanal

Merchemart
Atelier artesanal

Hyppie Chic
Atelier artesanal

Fruto Samore
Atelier artesanal

Artesana Guerrero
Atelier artesanal

Andremi Designs
Atelier artesanal
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