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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… 

No Japão, diz-se que dar um presente é como 
embrulhar o coração daquele que o recebe. A 
arte da orikata obedece a inúmeras regras que 
irão determinar o estilo do embrulho. 
 
Quem se lembra da última rubrica Um passo à 
frente da nossa newsletter? Pois bem, como o 
prometido é devido, em Maio passado lançámos 
o workshop: EmbrulhAr-te. Quem participou 
levou um bocadinho do seu “coração” para 
acrescentar a esta arte. Alguns confessaram não 

ter muito jeito para os trabalhos manuais mas no fim, foi com algum espanto que constataram 
as suas habilidades.  
Começámos por fazer uma breve apresentação do orikata, arte que serve de base ao 
EmbrulhAr-te. Depois lançámo-nos na aventura. Fizemos envelopes para dinheiro. 
Apresentámos soluções para ofertas a recém-nascidos. Envolvemos frascos de compota e 
criámos soluções mistas: tanto davam para marcadores de mesa, livros e embrulhos. 
Utilizámos diferentes tipos de papéis, furadores de papel, fitas de tecido e outros materiais. 
Esta foi só a primeira de muitas sessões. Planeámos tantas outras, quantos afectos podemos 
imaginar. 
 
 

Orikata ou EmbrulhAr-te? 

O orikata é outra das artes milenares Japonesas com 
que a Hands on HeArts trabalha. Orikata ou origata – é 
possível dizer de ambas as formas – nasce ao mesmo 
tempo que a arte do Furoshiki ajudando a caracterizar 
de forma única da cultura nipónica. Trata-se de um 
conjunto de técnicas de embrulho com papel onde 
todos os elementos retratam a relação entre quem 
oferecer e quem recebe. Afinal “oferecer um presente é 
como embrulhar o coração de quem se ama.” Foi por 
isso que designámos este workshop por Embrulhar-te! 
 Orikata - dia da criança 



 
 
A semelhança da palavra orikata com origami não é por acaso. Na 
verdade, as duas usam o mesmo verbo – ori -, que em Japonês 
significa dobrar. E nesta arte, o mais importante é mesmo saber 
como dobrar. Tudo o resto é prática. Prática a escolher um papel 
adequado. Prática a determinar o tipo de embrulho para aquela 
ocasião. E imaginação. Para que consiga fazer dos seus embrulhos, 
embrulhos únicos! Procure na At Home Hobby (perto do 
Monumental) fitas, furadores de papel ou carimbos e na Papelaria da 
Moda (na Rua do Ouro) diferentes tipos de papéis. Tudo o resto, só 
poderá encontrar mesmo nos nossos workshops. Esteja atento 
porque vamos lançar ideias diferentes para cada altura do ano! 

 
 

Um passo à frente 

As Flores às Cores é o próximo workshop a ser lançado pela 
Hands on Hearts. O kanzashi - um ornamento para os 
cabelos - serve de mote para um sem número de 
decorações. Falamos de um enfeite utilizado pelas geishas 
no Japão de há séculos atrás. Composto por flores feitas de 
pura seda e seguras por um gancho, estes ornamentos 
eram de uma beleza inquestionável. Algumas pessoas 
acreditam que o kanzashi teria uma dupla função: a de 
adereço para o cabelo e a defesa, uma vez que o gancho 
seria bicudo e por isso utilizado como defesa. 

Hoje, este adorno, pode ser reproduzido em diferentes tipos de materiais, do algodão ao 
feltro, do nylon ao plástico, tudo é possível. A sua aplicação é igualmente variada. Da bijutaria, 
às malas, passando pelas aplicações na roupa ou em cadernos e caixas. Em Setembro, faremos 
o primeiro de muitos destes workshops. Não falte! 
 

Lembre-se! 

 

17.18.Setembro Flores às Cores 
EmbrulhAr-te 

Museu do 
Oriente, Lisboa 

24.Setembro 
10.30h 

Origami de Pano 
(nível I) 

Lisboa 

22.Outubro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Halloween) 

Lisboa 

19.Novembro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Natal) 

Lisboa 

24.Novembro 
18.30h 

Flores às Cores Museu do 
Oriente, Lisboa 

3.Dezembro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Natal) 

Lisboa 

10.Dezembro 
10.30h 

Flores às Cores Lisboa 

Orikata - dia dos avós 


