Iniciou hoje a 5º edição do Artistar Jewels: evento idealizado para dar visão
internacional a designers de joias de todo o mundo
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O mês de fevereiro começou a todo vapor! Após

Nova York

abrir as portas (como todo ano) para as semanas de moda, chegou a vez de Milão agitar o mundo

fashion. Iniciou hoje (22/02), dia seguinte ao inicio do “Milan Fashion Week”, a quinta edição do Artistar Jewels. Evento direcionado para dar visão internacional a
designers de joias de todo o mundo!
“É mais que uma exposição, é um projeto completamente estruturado para dar valor ao talento real, estamos trabalhando para garantir um evento internacional
de alto nível, visibilidade e oportunidade de negócios para nossos artistas”, destaca Enzo Carbone, fundador da Artistar Jewels. As peças estarão expostas até o dia
de 450 obras expostas.
Além dos designers selecionados, o evento apresenta também o trabalho de três grandes artistas do contemporâneo mundo das jóias e da arte: a conceitual Yoko
Ono, o belga Pol Bury e o artista parisiense Faust Cardinali, e obtém uma área especial com as criações da Maison De Liguoro, em colaboração com o artista
egípcio Reem Jano.

Os participantes do Artistar Jewels também estarão envolvidos em um concurso que ocorrerá amanhã (23/03), dentro do evento, sobre os seguintes prêmios: um
curso de ourives na escola Orafa Ambrosiana de Milão; a participação gratuita em duas feiras internacionais que irão ocorrer ainda este ano: Sieraad Art Fair em
Amsterdam e Contemporary Jewelry Fair em Bucareste; além disso, três vencedores terão a oportunidade de participar gratuitamente do Artistar Jewels 2019, e
fazer parte do livro lançado pelo evento no mesmo ano.
Todas as peças expostas no evento poderão ser adquiridas através do

site

todas as publicações e siga nossas redes sociais! Inclusive, temos uma catarinense representando o Brasil. Amanhã sairá uma matéria com mais detalhes do
evento e tudo sobre as peças da designer, acompanhe:
Instagram: @onegociodamoda
fanpage: ONDM – O Negócio da Moda

