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A Hands on HeArts é uma marca de artes manuais com inspiração Oriental. Utilizamos tecidos,
papéis de diferentes qualidades e alguma imaginação em workshops variados. É nosso
objectivo divulgar as artes do origami, furoshiki, orikata, kanzashi, adaptando-as ao contexto
nacional.

O que se passou foi isto…
E se um quadrado de tecido servisse para fazer
uma mala? E para embrulhar uma garrafa? Ou
para fazer um alfinete de peito?
Origami de Pano contou com a participação de
muita gente já nossa conhecida e alguns curiosos.
Destes, alguns trouxeram os seus próprios
tecidos pensando que seria necessário. Mas não
foi necessário. Nos nossos workshops a matériaprima e a essência da arte fica por nossa conta. A
mão-de-obra e a imaginação ficam por conta de quem nos visita.
Começámos pela criatividade. Cada um com a sua, tendo como fiel amigo, o tecido (e sobre
este ponto não podemos adiantar muito porque só participando é que se fica a saber). Depois
treinámos o nó especial (repetimos e repetimos, à laia quase de um mantra). Embrulhámos
presentes, mostrámos como se podem transportar garrafas, forrámos cestas e fizemos malas.
Terminámos a sessão com um adereço: um alfinete de peito que também pode ser um cinto
ou uma fita para o cabelo.
Muitos mais modelos haveria para ensinar mas fica para a próxima. Afinal, este é o primeiro de
muitos. Verdade?

Furoshiki ou Origami de pano?

Furoshiki – Nível I

O furoshiki é uma arte ancestral Japonesa de embrulhos com
tecido. Se dividirmos a palavra ao meio percebemos que é
composta, na realidade, por duas outras palavras japonesas: furo
(que significa “banho”) e shiki (que significa “espalhar”). Alguns
autores estabelecem várias comparações entre a arte do origami
e esta, uma vez que o furoshiki também recorre a dobras. Dobras
em tecido. Por isso, intitulámos este workshop Origami de Pano.
Se tradicionalmente era utilizada a seda, nos nossos dias o nylon
e o tafetá entre outros, podem também ser aplicados. As
medidas são variáveis, adequadas às necessidades de cada um.
Neste momento, e em Lisboa, conhecemos apenas uma loja que
vende já os panos de furoshiki feitos: Goyo-ya (Cascais e
Saldanha). Trata-se de uma loja de produtos alimentares, com
algumas peças de vestuário, malas e, claro, panos para o
Furoshiki.
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Poderá também comprar através da Internet ou então, pôr mãos à obra e fazer o seu próprio
quadrado de tecido. Se este último for o seu caso, então opte por tecidos mais maleáveis que
tal como no origami lhe permitam uma melhor
adaptação do tecido ao objecto. Em termos de
bainhas poderá fazer a tradicional ou optar por um
ponto especial que impede que o tecido desfie e que
qualquer máquina de costura, actualmente, faz.
Em termos de dificuldade, os modelos de furoshiki
variam um pouco. Por isso, e partir de agora teremos
workshops mais adequados a quem contacta pela
primeira vez com esta arte e workshops para pessoas
que já conhecem a arte e querem aprofundar os seus
Furoshiki – Nível II
conhecimentos a este nível.

Um passo à frente
Um das outras artes japonesas que aplicamos nos
nossos workshops é o Orikata. Os workshops
EmbrulhAr-te têm como ponto de partida o papel e o
origami. Tudo o que acrescentamos a partir daí tem
que ver com o coração. Porque, na verdade, os
Japoneses, seguindo uma poética muito própria,
dizem que “oferecer um presente é como embrulhar
o coração a quem vamos ofertar”. Por isso, será difícil
dizer quantas formas de orikata existem afinal. Talvez
tantas quantas pessoas existem no mundo inteiro. É
claro que a altura do ano, a ocasião (casamento, funeral, aniversário) bem como o objecto em
si entram em linha de conta para os amantes da arte do orikata. Há toda uma etiqueta em
torno da cor, do nó feito com mizuhiki e dos motivos utilizados de que iremos falar já no
próximo workshop. Não perca!

Lembre-se!
7.Maio – 10.30h - EmbrulhAr-te (nível I) - Lisboa
14.Maio - 10.30h – Origami de Pano Livraria Gupi (Algés)
18.Junho – 10.30h - Origami de Pano (nível II) –
Lisboa
23.Julho – 10.30h - Embrulhar-te (especial Dia dos
Avós) – Lisboa

