
O Atelier Isa Kowalski de Florianópolis expõe suas peças no Artistar Jewels,
em Milão
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Iniciou ontem (22/02), a 5º edição do Artistar Jewels, seguinte ao “Milan Fashion Week”. São ao total 170 designers, sendo mais de 30 países expondo suas obras.

Entre eles, Isabelle Kowalski, artista brasileira, selecionada para expor seu trabalho em uma das maiores exposições de joias. O evento foi criado para dar visão

internacional aos artistas e designers de todo o mundo.

Saiba Mais.

“É uma oportunidade de apresentar meu trabalho no mercado europeu. Estou na expectativa!”, relata. Isabelle se formou em Design pela UNISUL, Florianópolis, mas

pareceu encontrar seu caminho na pós-graduação de design de gemas e joias na UEMG, em Belo Horizonte. Onde pôde experimentar neste período, a pesquisa de

diferentes materiais para serem utilizados na joalheria, entre eles, a porcelana: material que proporciona hoje o diferencial em suas peças.

Durante a pós-graduação, Isabelle criou uma nova técnica de lapidação sobre a porcelana, o que seria no futuro também uma identidade de sua marca. “Foi

realizado testes para que se pudesse lapidar como se fosse uma gema. No mesmo processo de lapidação, mas com algumas alterações”, explica a artista. Além deste

diferencial, suas peças são voltadas para a sustentabilidade, feitas a partir do descarte industrial: “realmente o prato que foi quebrado ou que tem defeito e é

descartado”, relata.

1 – brinco Colligat, premiado no 3 o  Prêmio Design Catarina 2017  (categoria Moda). Joia contemporânea onde a

porcelana lapidada de forma alongada é apoiada por uma base de prata oxidada e um colar composto com

Para a exposição, foram escolhidas duas peças que representam bem a sua marca, o colar “Elo”, – sendo apresentado ao público pela primeira vez, traz em seu

design um simbolismo brasileiro: viver com a diversidade! O ouro na joia simboliza a união entre o metal à porcelana, formando um “elo”, e o “Colligat”, joia premiada

no 3º prêmio Design Catarina 2017 (categoria moda), é uma peça contemporânea, lapidada de forma alongada, apoiada por uma base de prata oxidada. O ouro foi

aplicado para dar exclusividade: “a inspiração primeiramente era de unir algo quebrado, da técnica japonesa Kingsugi. O ouro, ser a ligação entre metal e a

porcelana” detalha Kowalski.
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Todo procedimento é feito artesanalmente, o que faz com que cada peça seja original e única: “O processo de criação para mim é estar com a “mão na massa”… Criar

edes sociais:

Contato Designer Isa Kowalski:

Site: www.isakowalski.com

Facebook: isakowalski.joias

Instagram: @isa_kowalski


