Press Release

Artisans Collection: the gold that emerges by the hands - Tiradentes Creative Week
2018

Yankatu - Design with Alma, presents in this collection the fruit of an intense integrative
experience with five artisans from the city of Tiradentes-MG. The seven resulting pieces, exhibited
in this exhibition, are translated into beautiful and heterogeneous furniture associated with the
wealth
that
flows
from
Brazilian
manufacturing.
Maria Fernanda Paes de Barros, the sweet soul that permeates Yankatu's activities, making use of
a deeply artistic creative process - by pursuing aesthetic conception in its purest form - becomes a
necessary link, which fuses the contemporary character of design to the deep Brazilian ancestral
knowledge.
The result could not be different, having its best definition emerging from words selected by the
designer's own: Freedom, tradition, memory and soul!
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Release para a Imprensa

Coleção Artesãos: o ouro que aflora pelas mãos – Semana Criativa Tiradentes
2018
A Yankatu - Design com Alma, apresenta nesta coleção o fruto de uma intensa vivência integrativa
com cinco artesãos da cidade de Tiradentes-MG. As sete peças resultantes, exibidas nesta mostra,
traduzem-se em belos e heterogêneos mobiliários associados à riqueza que flui da manufatura
brasileira.

Maria Fernanda Paes de Barros, a doce alma que permeia as atividades da Yankatu, fazendo uso
de um processo criativo profundamente artístico - ao perseguir a concepção estética em sua mais
pura forma - transforma-se em um necessário elo, que funde o caráter contemporâneo do design
ao

profundo

saber

ancestral

brasileiro.

O resultado não poderia ser diferente, tendo sua melhor definição emergindo de palavras
selecionadas pela própria da designer: Liberdade, tradição, memória e alma!

Marcelo Oséas
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