A ARTE DO ORIGAMI APLICADA EM TECIDO
THAÍS KATO INOVA A ARTE MILENAR ORIENTAL E MOSTRA SUA UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA

Toda vez que criamos uma peça nova queremos que nosso trabalho transmita uma nova visão
sobre o cotidiano, um novo olhar sobre o origami ‐‐ tanto no suporte tecido, quanto na
utilidade como peças pessoais e do dia a dia. Assim, aos poucos, vamos vestindo a praticidade
com poesias dobradas, os acessórios feitos de Origami em Tecido.
Essa história começa em Londrina‐Pr, em 2007, quando a mãe de Thais adoentou‐se e teve
que passar três meses em um hospital. "Foi no origami que encontrei espaço para colorir
aqueles momentos. E, assim, brincando com várias técnicas de dobras que cheguei ao tecido",
diz. A faísca estava instalada. As primeiras encomendas com as amigas surgiram naquele Natal.
Quando voltou a São Paulo, Thaís já estava certa de que o Origami em Tecido era parte
constante de sua vida. "Com o apoio e ajuda do meu marido Paulo, começamos para valer a
nossa empresa", conta. Ela, artista. Ele, administrador. O casamento deu certo também nos
negócios. Hoje, com uma equipe de colaboradores, atende revendas em algumas cidades do
país, mantém um atelier em São Paulo – para atender as vendas de produtos finalizados e dar
cursos de origami em tecido –, além de fazer eventos para divulgar seu trabalho e cuidar dos
negócios de venda online.

___________________
Breve currículo:
Thaís Kato é jornalista pós‐graduada em Comunicação Empresarial, artista, empresária e
londrinense. Traz o origami como herança de sua ascendência japonesa e a arte como busca
incansável. Consolidou sua empresa especializada em origamis em exposições pioneiras de
feiras pelo Brasil, amplamente comentadas em jornais como a Folha de São Paulo, Estadão e
revistas diversas. Teve seu trabalho exibido em programas de TV, além de apresentar
seminários sobre criatividade para designers, e na FGV, para os futuros administradores.
Passou a atuar também em eventos motivacionais, associando as qualidades exigidas para o
origami com a vida profissional de colaboradores de grandes empresas.
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