
 
 
 
 

MACHADO JOALHEIRO APRESENTA A NOVA 
COLECÇÃO ÍRIS, DE H. STERN 

 

Depois de desvendar riquezas encantadoras da terra e do ar, 
o joalheiro aventura-se agora pela beleza abstrata do fundo do mar 

 

 

Uma incrível viagem ao fundo do mar levou a H.Stern à criação da nova Coleção ÍRIS.  
Fascinante imersão por águas profundas, esta jornada criativa resgata riquezas 
naturais que vêm dos Oceanos, assim como a beleza poética de Íris, na mitologia 
Grega. Diz o mito que Íris é a mensageira dos deuses, que se move com a leveza do 
vento de um lado para outro, nas profundezas dos oceanos. Filha de Taumante (filho 
do Mar) e de Electra (filha de Oceano), era considerada a personificação do arco-íris.   

O ponto de partida para esta nova coleção foram os relatos da expedição 
H.M.S.Challenger, que teve início em 1873, e navegou por diferentes mares do 
mundo, recolhendo e catalogando belíssimos exemplares da vida aquática, incluindo 
centenas de conchas de variadas espécies. A minúcia de como a fauna marinha foi 
representada nos desenhos feitos à mão pela expedição levou a H.Stern ao desafio de 
reinterpretar em joias o que a vida marinha tem de mais delicado.  

A beleza abstrata e a riqueza das formas; a suavidade dos movimentos, o subtil 
degradê de cores, texturas e brilho das conchas e animais marinhos são vistos em 
surpreendente simplicidade de formas. Minimalismo delicado traduzido em silhuetas 
femininas. Brincos, anéis e pendentes traduzem a beleza natural através de diferentes 
tons de ouro que passam pelo amarelo, Ouro Nobre e ouro rosa 18K, por vezes 
ganhando o brilho das pedras preciosas.  

O cuidado extremo na descrição anatómica da vida submarinha não está restrito ao 
que é imediatamente visível nas joias. A parte interna das peças é uma surpresa à 
parte e mostra o ponto alto do refinamento joalheiro! Diversas joias desta coleção 
ganharam forro interior especial, moldado e aplicado à mão, um a um. Com cores 
distintas da superfície externa, resgatam o extremo cuidado nos detalhes, típico das 
joias do período vitoriano, forte referência de estilo para a nova coleção.  

   

Veja a seguir mais detalhes sobre cada uma das linhas de inspiração das joias ÍRIS.  

 



 

 

Mya Maris – As joias Mya Maris trazem um pouco do encanto das conchas para perto 
de nós. Peças em ouro rosa, num tom delicado e sedutor, e peças recobertas de 
diamantes em tons suaves de cognac, que lembram a espuma das ondas quebrando 
nas praias.  Mya designa um género de conchas na zoologia; Maris significa do mar 
em Latim.  As peças são moldadas por semicírculos de ouro rosa, que reproduzem as 
formas helicoidais das conchas do mar. Há anéis e brincos em diferentes tamanhos, 
incluindo uma linda pulseira articulada. As novas joias têm brilho e calor especiais 
graças ao acabamento polido do metal rosado. Ganharam também um toque 
diferenciado: a parte interna é de Ouro Nobre – metal exclusivo da H.Stern em 
tonalidade champanhe – o que proporciona um suave contraste de cores com a 
superfície rosa.  

Pompylius - Nautilus Pompylius é um molusco da família dos cefalópodes, a mesma 
do polvo, e também conhecido como Argonauta. Mas o Pompylius tem uma história 
muito especial! Segundo os antigos, deparar-se com um destes animais era presságio 
de uma sorte mais feliz. Motivo mais que perfeito para que este ser de beleza 
intrigante e movimentos suaves desse origem a uma linha de joias H.Stern. O vai e 
vem dos tentáculos de Pompylius está representado em brincos e anéis de tamanhos 
diferentes, além de dois pendentes de ouro amarelo recobertos por diamantes, com a 
parte interna de ouro rosa. A linha também é composta por anéis de ouro rosa que 
envolvem um topázio nude central, assim como o animal, sempre envolto por sua 
concha protetora. Através da pedra, transparente como as águas cristalinas do mar, é 
possível visualizar o desenho sinuoso do aro do anel que a sustenta e o brilho dos 
diamantes.  

Myriades - A palavra grega Myriades remete a quantidades abundantes, incontáveis, 
infinitas. Assim como o número e as espécies de conchas encontradas na Natureza. 
Elas já foram moeda de troca em tempos remotos, e diz-se que mercadores da Ásia, 
África Central e Oceano Índico fizeram fortunas ao trocá-las por marfim, óleo de 
palmeira ou pedras preciosas. De lá para cá, vê-se a influência das conchas na 
história e sua presença na moda através de diversas leituras artísticas. Nesta linha, 
pequenas conchas de ouro em formas arredondadas e abauladas são unidas umas às 
outras dando vida a quatro pares de brincos vistosos, porém de inesperada leveza e 
movimento articulado. Simulam o agrupamento de uma miríade de conchas, criando 
um efeito visual surpreendente. A mistura de tons de ouro e os detalhes de diamantes 
transmitem a estética das conchas naturais. A parte da frente dos brincos tem 
superfície rosada com textura fosca formada por leves desenhos circulares, e nas 
extremidades laterais irregulares, cada conchinha ganha uma margem de Ouro Nobre 
em forma de meia-lua cravejada de diamantes cognac. A parte de trás das joias 
ganhou acabamento polido para garantir toque agradável ao contato com a pele.  

 



 

 

Tellina - Tellinas são conchas de formas alongadas e irregularmente ovaladas, com 
tons que variam entre o rosado e um leve dourado. Têm casca exterior lisa marcada 
por delicados desenhos que revelam suas linhas de crescimento. Estas formas 
levaram à criação de brincos leves e alongados, formados por uma seqüência de 
molduras vazadas de ouro rosé unidas por um barrete de Ouro Nobre com diamantes 
dispostos de forma linear na parte superior, compondo um pêndulo para adornar os 
lóbulos. Os brincos têm acabamento fosco por fora e polido internamente e estão 
disponíveis em tamanhos diferentes. 

 

Axis – Designa o eixo central imaginário de um movimento de rotação e remete-nos 
ao ponto que dá origem aos caracóis das conchas. Esta forma em espiral é vista em 
anéis, brincos e pendente de Ouro Nobre polido na parte interna e ouro rosa fosco na 
parte externa. Diamantes cognac são cravejados sobre a superfície com uma técnica 
especial, desenvolvida para representar os aspectos mais rústicos da Natureza 
marinha. Sabe aquelas calcificações que se formam sobre as rochas do mar? É este o 
aspecto que se vê ao redor dos preciosos brilhantes para garantir ares de genuinidade 
às joias. 

 

 

 

A nova colecção Íris encontra-se disponível nas lojas Machado Joalheiro, 
Porto e Lisboa. 
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