
goJewels

A jovem designer Priscila Wolff 
Féres é conhecida pelo toque 
contemporâneo que dá para as 
joias antigas de suas clientes. 
“Esse é um trabalho que realizo 
a quatro mãos com a cliente. Ela 
traz seus desejos e inspirações 
e, juntas, buscamos uma nova 
versão para a joia. O trabalho 
é mais intenso, pois existe a 
expectativa da cliente e o tempo 
de desenvolvimento. Costumo 
comparar a experiência com a de 
fazer um vestido sob medida”, 
comenta a designer formada em 
Psicologia, que começou sua 
carreira há nove anos, enquanto 
cursava Arteterapia. “Hoje, faço 
o que amo. Continuo lidando 

com pessoas, mas de uma forma 
diferente.” Além do serviço 
de customização, Priscila cria 
coleções sazonais e com pouca 
quantidade de peças, para 
manter o toque de exclusividade. 
A inspiração para suas joias, 
quase sempre, vem da art déco, 
com formas arquitetônicas e 
elementos que enobrecem a 
peça, como pedras lapidadas da 
Índia. Dedicada, ela participa de 
todas as etapas da criação de suas 
joias, desde a concepção criativa, 
o desenho do projeto mecânico 
e a seleção dos materiais, 
até a cravação de pedras e o 
acabamento fi nal.
www.pwferes.com
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