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 VIDA, TEMPO E TRABALHOREVISTA GOL72 3 três GErAÇÕEs
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Três joalheiros trocam ideias sobre o passado e o futuro da profissão  
que transforma metais em objetos preciosos

JoiA rArA

Por Karina Sérgio Gomes

DAniEllE Porcino

27 anos

NAScIDA EM NATAL, SE FORMOU 

EM DESENHO DE MODA E ESTUDOU 

NA EScOLA DE jOALHERIA ARTE 

METAL, EM SãO PAULO, NA LONDON 

cOLLEGE OF FASHION E NA cENTRAL 

SAINT MARTINS, EM LONDRES. 

HOjE, TEM SEU ATELIê NA cAPITAL 

POTIGUAR, ONDE cRIA PEçAS 

AUTORAIS E SOB ENcOMENDA.

FErnAnDA sPilborGhs

45 anos

A PAULISTA cOMEçOU SEUS 

ESTUDOS EM OURIVESARIA 

qUANDO AINDA cURSAVA 

ARqUITETURA. TRABALHOU EM 

INDúSTRIAS DE jOALHERIA E AO 

LADO DE DIVERSOS DESIGNERS. 

DESDE 1995, TRABALHA EM SEU 

ATELIê, ONDE Dá AULAS SOBRE 

FABRIcAçãO DE jOIAS.

Antônio bErnArDo

72 anos

DO RIO DE jANEIRO, ENTROU 

EM cONTATO cOM O OFícIO 

PELAS MãOS DO PAI, qUE TINHA 

UMA LOjA DE FERRAMENTAS 

PARA A FABRIcAçãO DE 

jOIAS. REcONHEcIDO 

INTERNAcIONALMENTE, já REcEBEU 

PRêMIOS cOMO IF PRODUcT DESIGN 

AwARD E O RED DOT DESIGN AwARD.

Antônio: Como é o seu processo criativo? O que 
inspira você? 
DAniEllE: Sempre começo pela pesquisa. Acho 
que é a base mais importante para um processo 
criativo autêntico. E pode ser sobre temas va-
riados – tudo pode virar inspiração. Depois, co-
meço a enxugar as referências levantadas. Sele-
ciono cores, materiais, texturas, faço colagens. 
Em seguida, normalmente, faço protótipos. Para 
mim, é mais fácil visualizar minhas ideias no 
tridimensional do que no bidimensional. 

DAniEllE: Como você vê as oportunidades no 
mercado nacional hoje? 
FErnAnDA: Na época em que me formei, 1997, 
pouco se falava de design de joias. Não havia 
uma clareza sobre como poderíamos trabalhar 
fora das grandes marcas. O maior desafio foi 
descobrir qual era o meu público. Hoje, temos 
um panorama interessante para quem, como 
eu, é um pequeno produtor. Há uma nova for-
ma de consumir. Os clientes querem conhecer 
quem fez e, assim, surgiram mais espaços.

FErnAnDA: Como alia o fazer manual e a tecno-
logia para viabilizar sua produção e continu-
ar com a essência artesanal? 
Antônio: Para mim, a tecnologia é só mais uma 
ferramenta, como um maçarico. Ela amplia 
meu horizonte criativo, mas ainda é preciso 
a interferência do ourives. É ele que dá vida 
à joia. Meu jeito de pensar a joalheira é o 
mesmo desde que comecei: dar significado à 
minha peça, usar materiais de primeira, ser 
original e ter uma execução primorosa.

por Karina Sérgio Gomes 

MINI BIOS
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