
Ruby Yallouz 
Mini Bio

Artista de talento versátil, Ruby Yallouz navega pelos campos da arquitetura, 
joalheria, design, escultura e programação visual. Formou-se pela FAU-UFRJ 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, simultâneo ao cur-
so de joalheira prática. Explorou uma série de materiais, mas encontrou inti-
midade no campo dos metais nobres. Acumulou 38 anos de experiência: do 
ouro ao chumbo, prata e latão. Autodidata, domina diversas técnicas desse 
universo: manual, fundição, estamparia e torno. Ruby atuou e foi reconheci-
da em prêmios como arquiteta, mas passou a se dedicar exclusivamente à 
joalheira. A certa altura parte para os grandes formatos - cria e produz até 
hoje coleções exclusivas de objetos, esculturas e mesas. Após um período 
sabático, retorna em 2013 e concebe o projeto Metta Toys, uma série de 
40 mini esculturas (toy art) em latão com técnica de joalheria, inspiradas 
em sua história de superação pessoal. Em 2018, ela cria a coleção de bijoux 
oversized, RYXL Ruby Yallouz Extra Large, com peças expostas no Rio e 
em Barcelona. Participou de exposição em Londres, teve seu próprio show 
room, colaborou para marcas como Osklen, Maria Bonita e Andrea Marques, 
produz coleção e peças para os desfiles da marca Lenny Niemeyer. Teve cria-
ções expostas na “Maison & Object”, em Paris. Uma artista que concebe ob-
jetos que respondem aos tempos modernos. Peças de caráter lúdico, plenas 
em simbolismos. Com um toque pessoal de muito bom humor.

Produtos: ESCULTURAS, além dos objetos e vasos, bijoux oversized, toy art. 

Materiais: latão com banho de cobre envelhecido, níquel, grafite, prata branca, la-

tão dourado,latão envelhecido e latão com pintura eletrostática. Com intervenções 

de couro, camurça e madeira. 

Técnica: manual de escultura em metal.

Contato para lojistas/atacadistas

Região Nordeste: 
comercial@mgrepresenta.com.br
t.: 81 32223271 | c.:81 97434909

Todas as regiões: 
marco500@marco500.com.br
t.: 11 36602500

Região Sul: 
lucasdelprete@gmail.com
c.: 41 996642191

São Paulo e interior: 
vera@marco500.com.br
c.: 11 995725301
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