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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… 

Proveniente da cultura Japonesa, onde cuidar do meio ambiente e reduzir o desperdício são 
fundamentais, o Furoshiki é uma arte dita “amiga do ambiente”. Usa técnicas semelhantes às 
do origami para fazer embrulhos, para as embalagens ou simplesmente como decoração. 
 

Já ninguém se lembra do Verão. O frio e a chuva 
chegaram de repente e hoje, a palavra do dia é: 
aquecimento. Mas isso é agora. Em Setembro, quando 
a Hands on HeArts realizou mais um dos seus 
workshops de Origami de Pano, o Verão ainda ia a 
meio. Mais uma vez utilizámos quadrados de tecido em 
algodão com duas medidas diferentes e lenços de seda. 
Ao todo, conseguimos fazer quatorze peças entre 
embrulhos, embalagens e malas. E desta vez, com duas 

grandes surpresas: a primeira foi a presença de uma designer de moda entre os participantes e 
a segunda foi um conjunto de pregadeiras e ganchos em Kanzashi para enfeitar as nossas 
“produções”. (sobre esta “nova” arte muito há para dizer e fazer. Nós já “levantámos um 
bocadinho do véu” no blog. Alguém se lembra?)   
Em Março teremos mais. 

Orikata ou EmbrulhAr-te? 

Na última newsletter falámos da arte do Orikata ou Origata. Com a 
aproximação a passos largos do Natal, voltamos ao assunto. Das 
pequenas lembranças aos presentes mais significativos, todos 
podem ser embrulhados de forma original sem gastar muito 
dinheiro. Tenha atenção às cores. Como sabe, estas têm de estar 
em harmonia com o presente em si e deverão ser reveladoras da 
relação que tem com que está a receber o presente. 
Uma das ofertas mais clássicas, sobretudo para os familiares mais 
novos, é dinheiro. Os Japoneses denominam este embrulho por 
kinsu-zutsumi. Compre papel de 2 cores diferentes e entretenha-se 
a dobra-lo. Afinal, o tempo que dedica à pessoa que o vai receber 
é já uma parte do presente.  
 
 

Envelope para 
dinheiro 



 
Se a sua oferta for uma garrafa de vinho ou de licor, então procure inspiração 
no movimento que as Geishas faziam com os kimonos enquanto andavam. 
Dobre o canto inferior do embrulho para fora.  
Mas se a pessoa a quem vai dar um presente é alguém por quem tem muita 
estima, então inclua no seu embrulho algo muito 
auspicioso: um noshi. No Japão ancestral acreditava-se 
que comer um determinado molusco prolongava a 
vida. Hoje incluir a forma que se convencionou ser a 
desse molusco, é juntar ao presente votos de 
esperança, de crescimento. 

 
 
Por último, Natal com crianças é sempre um Natal diferente. Mesmo que elas não façam parte 
da nossa ceia, há sempre uma ou outra a quem dar uma lembrança. Utilize uma embalagem 
que foi, durante muitos anos usada pelos Japoneses, para oferecer dinheiro, mas que agora 
pode servir bem como um embrulho engraçado para uma criança ou um bebé. Opte por um 
papel que se possa sobrar sem ficar demasiado vincado; escolha uma fita de cetim e 
acrescente um recorte feito com um furador de papel.  

Um passo à frente 

Nas últimas semanas a Hands on HeArts tem vindo a 
apresentar a arte do Kanzashi no blog. Já realizámos alguns 
workshops e temos agendado outros tantos para que todos os 
nossos amigos saibam mais sobre o corte e dobragem de 
pequenos quadrados de seda. Tradicionalmente produzidas por 
serviçais do grande Imperador, as Kanzashi têm hoje múltiplas 
aplicações. É também sobre estas aplicações que pretendemos 
falar nas próximas actividades. 
Desta vez, damos um passo em frente e falamos da loja no 
Etsy. Recém-criada, neste espaço online é já possível adquirir 

alguns dos inúmeros exemplares reproduzidos com a arte do Kanzashi: brincos, pregadeiras, 
enfeites para o cabelo, pulseiras. Estamos à espera da sua visita! 

Lembre-se! 

 
 

17.Novembro 
19h 

Flores às Cores 
(especial Natal) 

Cascais 

24.Novembro 
18.30h 

Flores às Cores Museu do Oriente, Lisboa 

19.Novembro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Natal) 

Lisboa 

3.Dezembro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Natal) 

Lisboa 

10.Dezembro 
10.30h 

Flores às Cores  
 

Lisboa 

17.Dezembro 
10.30h 

EmbrulhAr-te 
(especial Natal) 

Cascais 

Embrulho 
para garrafa 

Caixa com noshi 


