


 

Wuliwya – a Bolívia dos indígenas
 

Antes da colonização   
 européia, onde se encontra a  
atual Bolívia havia a presença  
maciça de algumas etnias do 
Império Inca.
 Dentre elas, as de maior destaque 
eram os Quéchuas e os Aimarás. 
Seus usos, costumes e língua
 eram bastante semelhantes,
 e foi da união delas duas que
 surgiu a identidade nacional  

Nessa coleção iremos abordar todos os
  aspectos visuais das culturas que viviam na 
Bolívia antes da colonização. Sua arte, arquite-
                                          tura, cores, 
                                                técnicas 
                                                têxteis e 



Sua Arquitetura possui
 uma referência direta a seu 
clima seco e árido, dispondo 
então de casas feitas  por 
diferentes tipos de pedras
 encaixadas, e nas regiões
 desérticas onde  dispõem de 
muito sal, pedras deste mineral são
 utilizadas inclusive para a construção
 civil. Esse mesmo sal é vendido  como 
artesanato na forma de vários tipos de
 recipientes e com desenhos tribais talhados
 nele.

Seu artesanato é bastante
 rico, uma vez que além do sal
 já mencionado, fazem 
artigos com lã de alpaca 
(um tipo de lhama), pedra 
talhada e decorada com corantes
 naturais, cobre e prataria. 

Sua atividade têxtil também é 
de grande destaque, utilizando 
técnicas de tecimento e tingimento  
artesanais, desenvolvem artigos com 
mistura de formas e cores bastante  
singulares, além de lançarem mão de 
outros artigos rústicos para 
acabamento como  botões e outros
 itens de fechamento.



Cartela 
De  Cores

preto

palha terrosaterra

marinhovinho

tabaco



chumbo cinza branco

musgo folha sol



Peça-Conceito













COCALERO









Estampas



COCALERO



Acessórios





Desenhos Técnicos







Desenhos Técnicos
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