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EQUILÍBRIO PERFEITO
No universo criativo de Cris Porto, joia deve ser sentida
como uma roupa couture: perfeita por fora e por dentro.
Algo como querer vestir a peça ressaltando o avesso,
tamanha a perfeição. “Sempre quero fazer com que a joia
carregue um encantamento. Para mim, precisa emocionar”,
diz ela sobre o resultado da ênfase em detalhes. E mais:
a seus olhos, joalheria combina com movimento, quase
uma dança em que a escolha das pedras se assemelha à
composição de um corpo de baile. “A gema precisa tocar
o meu coração, mesmo na sua imperfeição”, explica. Um
exemplo são os brincos desta página, com águas-marinhas
em lapidações diferentes. A aparência delicada contrasta

com um intricado processo de produção que consumiu
quase três meses entre lapidação, ourivesaria e cravação
para que ele ganhasse dinâmica. Como Cris não é adepta
de coleções formais, essa joia dialoga com o conjunto de seu
trabalho que, além do Espaço Cris Porto, agora também
pode ser visto em uma vitrine no hotel Fasano de São Paulo.
Outra novidade é a linha de peças mais leves, jovens e
com pegada easygoing, como piercings e argolas. “Também
estou resgatando os pendentes de signos, misturando
ouro branco e diamantes”, diz ela, que, aos poucos, vai
ampliando seu território sem perder a conexão com o que
mais preza: qualidade e emoção. crisportojoias.com.br
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ACIMA – Brinco CRIS PORTO. NA PÁGINA AO LADO – Regata e calça NOVE; saia WEIDER SILVÉRIO;

meia-calça CALZEDONIA; brinco, colar e anel BVLGARI; sandália UZA.
PÁGINA ANTERIOR – Vestido GALVAN LONDON na MARES; anel e pulseira BVLGARI; sapatos BOTTEGA VENETA
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ACIMA E NA PÁGINA AO LADO – Colete e calça L’AURA ALFAIATARIA, sapatos TOM FORD no TRASH CHIC e brinco CRIS PORTO

58

59

ACIMA – Vestido TUDDU; meia-calça CALZEDONIA; brinco CRIS PORTO
NA PÁGINA AO LADO – Camiseta e bermuda TUDDU; brincos e colar SWAROVSKI; óculos SABRINA SATO EYEWEAR; sandália ALEXANDER WANG
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