Press Release

SHAPING CHANGE
2017
Life shaped in the clay of the soul
The exhibition features ceramic works created by designers traveling to the Jequitinhonha Valley,
in Minas Gerais. The group lived through an immersion in the history of women in the region who
have in clay their main work tool. Pieces of furniture, such as tables, shelves and lamps, are on
display.
Service: Shaping Change
Date: from August 3rd to September 1st
Location: A Casa Museum
Address: Avenida Pedroso de Morais, 1216
About Yankatu: Conceived by designer Maria Fernanda Paes de Barros, Yankatu brings design
furniture with soul and has the premise of revealing stories, passing on the value of national culture
and highlighting respect for the environment. They are pieces that run away from fads, freely
designed to last in people's lives for generations, for a lifetime. The furniture brings works of
rudimentary craftsmanship, manual weaving, artisanal joinery and aesthetic and affective
sustainability, in which the production process seeks to emphasize non-harmful methods to the
environment. The work performed unites the tradition of artisanal techniques to technological
development and gives life to the projects created with real involvement, dedication, heart, soul
and quality. It is the charm beyond the object, the joy of living forever, design with identity and
soul.

Yankatu
www.yankatu.com.br
Instagram: @_yankatu_

Release para a Imprensa

MOLDAR MUDAR
2017
A vida moldada no barro da alma
A mostra apresenta obras de cerâmica criadas por designers em viagem ao Vale do Jequitinhonha,
em Minas Gerais. O grupo fez uma imersão na história de mulheres da região que têm no barro
sua principal ferramenta de trabalho. Peças de mobiliário, como mesas, estantes e luminárias, estão
expostas.
Serviço: Moldar Mudar
Data: de 03 de agosto a 1 de setembro
Local: Museu A Casa
Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 1216
Sobre a Yankatu: Idealizada pela designer Maria Fernanda Paes de Barros, a Yankatu traz
mobiliário de design com alma e tem como premissa revelar histórias, passar o valor da cultura
nacional e ressaltar o respeito ao meio ambiente. São peças que fogem de modismos, desenhadas
livremente para perdurar na vida das pessoas por gerações, para toda uma vida. Os móveis trazem
trabalhos de artesanato rudimentar, tecelagem manual, marcenaria artesanal e sustentabilidade
estética e afetiva, na qual o processo produtivo procura dar ênfase a métodos não-nocivos ao meio
ambientes. O trabalho executado une a tradição das técnicas artesanais ao desenvolvimento
tecnológico e dá vida aos projetos criados com real envolvimento, dedicação, coração, alma e
qualidade. É o encanto para além do objeto, a alegria de viver para sempre, design com identidade
e alma.

Yankatu
www.yankatu.com.br
Instagram: @_yankatu_

