
Revista Atelierul a participat la a V-a edi ţie Artistar Jewels organizat ă între 22 – 25 Februarie cu ocazia

Milano Fashion Week.

Evenimentul s-a desf ăş urat la Palazzo Giuriconsulti din Milano unde au fost expuse 450 de bijuterii

create de 170 arti şti din toat ă lumea. Expozi ţia a fost îmbog ăţită şi de prezen ţa crea ţiilor realizate de

renumi ţii arti şti Yoko Ono, Pol Bury şi Faust Cardinali care au fost invita ţii speciali ai acestei edi ţii.

Suntem mândri deoarece printre participan ţi s-au num ărat şi dou ă artiste românce, Andreia Popescu şi

Monica Iacovenco.

În calitate de partner media, Revista Atelierul a primit invita ţie la dou ă evenimente speciale: seara de joi

22 Februarie a fost dedicat ă unei întâlniri între creatori, pres ă si cump ărători şi vineri 23 Februarie s-a

organizat un cocktail party unde au  fost anunta ţi câştigătorii şi s-a prezentat catalogul cu crea ţiile

Artistar de anul acesta.

Câ ştigătorii Artista r Jewels 2018 sunt designerul ucrain Stanislav Drokin, maestrul de art ă italian Tiziano

Andorno şi creatoarea de bijuterii Rosamaria Venetucci. Cei trei câştigători vor participa gratuit la

expozi ţia Artistar Jewels 2019.

În plus s-au înmânat câteva premi i speciale. Enzo Carbone, fondatorul Artistar Jewels a acordat o

men ţiune tinerei artiste engleze Kat y Tromans. Angela Simone, designer şi italian, a câştigat

participarea gratuit ă la Sieraad Art Fa ir ce va avea loc în Noiembrie la Amsterdam şi artistul japonez Hiyu

ţii târgului Autor organizat în luna mai în Bucure şti.

Designerul italian Federica Portaccio a fost aleas ă de Guido Solari, fondat orul Scuola Orafa Ambrosiana

din Milano pentru a partecipa la un curs profesional de bijutier.

Artista May Ganan a câ ştigat un interviu exclusiv în revista Condé Nast Mag din Spania.

Peste 30 de crea ţii au fost alese pentru o expozi ţie itinerariu în galeriile europene, printre galleria

ICKX Contemporary Jewelry din Bruxelles şi Eleni Marneri Galerie din Atena.

Toate crea ţiile prezentate la expozi ţie se pot cump ăra pe site-ul e-commerce artistarjewels.com.

Enzo Carbone a anun ţat că Artistar Jewels a invitat să colaboreze cu arti ştii prezen ţi la expozi ţie diferite

concept store din Italia şi restul Europei pentru a distribui în cât mai multe magazine crea ţiile acestora.

Ne bucur ăm că am reu şit să prezen ţi la Artistar Jewels 2018, a fost un eveniment foarte bine

organizat unde am întâlnit persoane talentate şi am v ăzut bijuterii deosebite, adev ărate opere de art ă.

sursa poze: Revista Atelierul


