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Artesania Nceus
Tamar Gogiashvili

Taller de cuir, marroquineria
Producció i venda d’accessoris 100% artesanals.

              

artesania_nceus
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Arual Joyart
Laura Capovilla

Joies artesanals de plata, coure i alpaca elaborades 
partir de fils de metall amb tècniques de filigrana i 
combinats amb pedres semi precioses. 

              

arualjoyart
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Chillart BCN
Csilla Fazekas

Artísta il·lustradora
Taller d’il·lustració, gravat i costura.
Chillart plasma a través del gravat o dibuix manual / digital, 
il·lustracions en diversos accessoris que ella mateixa ela-
bora i cus. Com per exemple: postals, quadres decoratius, 
làmines, coixins, bosses de teles (ToteBag), estoigs, etc ...

              

chillartbcn
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Clau de fa - Enquadernacions
Martín Frangul

Quaderns, àlbums, agendes i més
Martin elabora tot tipus de quaderns (per a notes, per a 
dibuixos, com a diari personal, per als viatges...), llibres de 
partitures, àlbums per a fotografies, agendes, cartolines 
per a retoladors...
Els quaderns estan cosits a mà, encolats i refor-çats; les 
cobertes s’elaboren amb tres parts de cartró unides entre 
sí amb roba.  Hi ha diferents acabats, dissenys i mides.
Totes les creacions són originals i estan elaborades de 
forma artesanal.

              

claudefaenq
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Flor Ghilini
Maria Florència Ghilini
Bosses i carteres de pell 

Flor Ghilini utilitza gran varietat d’estampats i colors 
i escull curosament les pells, considerant les parts 
més adequades segons la creació a elaborar. 
Talla les peces a mà, amb motlle i trinxa, per a 
després cosir-les a màquina. El treball és artesanal i 
realitzat de principi a fi, prescindint de produir en sèrie.

flor_ghilini_leather
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Gurrumina, projecte emprenedor
Yamile Méndez

Objectes de roba elaborats de manera artesanal un 
a un. Dissenyo, fa el patronatge i confecciona bosses, 
necessers, totebags, moneders i tota mena de complements.  
Dóna vida a teixits escollits en exclusiva o reciclats, 
aportant sentit i valor al treball creatiu i original i al 
comerç de proximitat. 

gurrumina_bcn
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Luz Violeta
Violeta Rabolini

Xampús en barra, sèrum sòlids i més preparats 
elaborats amb herbes medicinals, olis essencials 
i olis vegetals provinents de cultius ecològics i sostenibles. 
 
Sense plàstic, sense tòxics i sense residus. 

luzvioletacosmeticaenergetica
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Miss Peggy, Samarretes & more
Núria Sanchis

misspeggybarcelona

Confecció artesanal de roba infantil Miss Peggy 
segueix els principis del  Slow Fashion en l’elaboració 
de les seves creacions.  
Realitza totes les peces personalment i íntegrament, 
de manera local i en petites quantitats. 
Defensa la idea d’una moda més sostenible, 
menys canviant i amb més projecció en el temps i 
aplica els seus valors als seus productes. 
Les peces Miss Peggy són útils, originals, de qualitat
i assequibles. 
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Paola Micheo
Objectes de paper  

Petites escultures, complements i mòbils de paper, cartró 

i cinta de carrosser.  

Les creacions artesanals de Paola Micheo estan 
elaborades fent ús de tècniques de cartapesta 
adaptada i paper maixé. 

paolamicheo
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Yomisma-design.com, 

Joieria artística contemporània
Yael Olave

Joieria artística feta a mà amb materials reciclats.
Peces úniques amb un ADN de color i diversitat. 

              

yomismadesign
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AlladaVermell
Art, Design & Craft Market

Més informació::

Fira d’Artesania d’Allada Vermell
C. d’Allada Vermell – Ciutat Vella - Barcelona
Tots els caps de setmana

A les xarxes socials:

Enviant un missatge de correu electrònic a:
artesanosalladavermell@gmail.com

firaalladavermell
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