
COMPLEMENTOS 
DE MODA: 
USOS, VISIÓNS E 
EXPERIENCIAS
11, 18, 19, 25 e 26 de outubro
Fundación Luis Seoane. A Coruña



COMPLEMENTOS 
DE MODA: 
USOS, VISIÓNS E 
EXPERIENCIAS

JUAN GUTIÉRREZ

LAURA MARTÍNEZ DEL POZO

ASSAAD AWAD

LUCINA LLORENTE

Nos últimos tempos, a introdución das novas tecnoloxías e de novas tendencias no sector 

artesanal están posibilitando a aparición dunha ampla oferta de actividades relacionadas coa 

moda, que implican unha revisión do uso do téxtil e a incorporación doutros materiais no eido 

dos complementos. Dende a Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e 

Industria, consciente da relevancia que están a adquirir cada día estas novas propostas nun 

sector artesán que vén de incorporar a actividade dos Complementos de moda no Rexistro 

Xeral de Artesanía da Xunta de Galicia, presenta a través da Fundación Centro Galego da 

Artesanía e do Deseño, e en colaboración co proxecto CIDEA do Concello de A Coruña, unha 

actividade formativa a través dos puntos de vista de cinco profesionais de recoñecido prestixio 

no noso país. Deste xeito, ao longo de tres �ns de semana do mes de outubro, presentáranse 

diferentes proxectos e experiencias que contribuirán sen dúbida ao enriquecemento do sector 

galego e á súa capacitación profesional. 



APERTURA

Mesa redonda na que os docentes do curso exporán 
as súas experiencias no traballo cos complementos 
téxtiles e servirá como punto de inicio para a re�exión 
e a aprendizaxe. Interveñen peSeta, Juan Gutiérrez, 
Lucina Llorente e Asaad Awad. Aberta ao público.

JUAN GUTIÉRREZ
A moda nos accesorios. O papel da moda no mundo 
contemporáneo

Juan Gutiérrez é técnico de museos no Museo do 
Traxe de Madrid, dende 2007, e responsable das 
coleccións de moda contemporánea. Foi comisario 
das exposicións de  15 años sen Gianni. Homenaxe a 
Gianni Versace (2012), A Moda Imposible. Moda de 
vangarda no Museo do Traxe (2013), Manuel Piña, 
deseñador de moda (2013) e España de Moda (2014). 
Dirixiu os cursos Desvistiendo un siglo. Moda e 
indumentaria entre 1900 y 2000 (2009, Museo del 
Traje) e Moda, antimoda y contracultura (2013, 
Universidad Rey Juan Carlos). Imparte conferencias e 
publica arredor da moda como un dos fenómenos 
capitais da cultura contemporánea.

LAURA MARTÍNEZ DEL POZO 
Da Artesanía ao Deseño. A importancia da marca.

Peseta é unha empresa fundada por Laura Martínez 
del Pozo co obxectivo de deseñar produtos que a ela 
lle gustaría comprar. A idea era usar teas de todo o 
mundo e producir en España complementos téxtiles 
que fosen bonitos por fóra e por dentro e en sentido 
real e �gurado. Respecto e alegría son os dous 
valores que mellor describen peSeta. Realizan dúas 
coleccións ao ano de produtos versátiles e cómodos, 
e tamén series limitadas en tiradas máis pequenas. 
Teñen colaborado con diferentes empresas, entre as 
que destaca Marc Jacobs, Duduá, Poti Poti ou La 
casita de Wendy.

ASSAAD AWAD
Extensión corporais

Assaad Awad: despois de 14 anos dunha exitosa 

carreira como director creativo en axencias de 
publicidade, Assaad Awad, libanés, deixouno todo 
para empezar un taller en Antón Martin, Madrid, 
deseñando pezas extraordinarias. Traballa con �rmas 
como Thierry Mugler e con celebrities como Madonna 
ou Lady Gaga, Vogue. Assaad Awad traballa dunha 
maneira artesanal e vangardista moitos tipos de 
materiais e produtos de luxo, coiro, accesorios e xoias 
respectando a calidade e execución de cada peza. 
“Nun mundo onde todo é un copy/paste, é necesaria 
unha volta cara ao artesanal”.

LUCINA LLORENTE 
Tecidos do pasado para crear os novos do futuro

Lucina Llorente é técnico especialista en Materiais e 
Técnicas Téxtiles no Museo Nacional do Traxe de Madrid 
dende 2003 e responsable do departamento de Téxtiles 
deste museo.  Compaxina estas actividades coa docen-
cia en varios cursos sobre tecido e moda na Universidad 
Carlos III, o curso de Periodismo e Comunicación de 
Moda Fundisma- Marie Claire e IED, así como directora e 
profesora nas catro edicións do Curso de Tecidos do 
Museo do Traxe. Participou tamén no proxecto de Museo 
de Cristóbal Balenciaga.
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ORGANIZA COLABORA

CIDEA

COMPLEMENTOS DE MODA: USOS, VISIÓNS E EXPERIENCIAS

Prezo: 30 euros para artesáns con taller 

inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de 

Galicia e para os Amigos da Fundación Luis 

Seoane. 50 euros para o resto dos asistentes.

Organiza: Fundación Centro Galego da 

Artesanía e do Deseño. Consellería de 

Economía e Industria. En colaboración con 

CIDEA, Fundación Luis Seoane e Museo del 

Traje de Madrid

Datas: 11, 18, 19, 25 e 26 de outubro  

Horario: De 9:30 a 14:00 e de 16:00 a 19:30 

Lugar: Fundación Luis Seoane

Rúa San Francisco, 27. A Coruña.

Nº prazas: 15

Información:

Fundación Centro Galego da Artesanía e do 

Deseño. Tel. 881 999 171

formacion.artesania@xunta.es 

Inscricións: www.artesaniadegalicia.xunta.es


