
Ruby Yallouz
DESIGN EM MANIFESTO
Jóias e objetos feitos de simbolismo e humor

Artista de alma e talento versátil, Ruby Yallouz navega à vontade pelos cam-
pos da arquitetura, joalheria, design, escultura, moda e programação vi-
sual, criando objetos e jóias contemporâneas. Formou-se pela FAU-UFRJ Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, simultâneo ao curso 
intensivo de joalheira prática. Arquiteta de formação. Joalheira por entu-
siasmo e escolha. Em suas investigações artísticas, explorou uma série de 
materiais: mármore, gesso, argila e pedra sabão mas intimidade encontrou, 
seguramente, no campo dos metais nobres. Acumulou 38 anos de experi-
ência na criação de objetos que tem como estrutura o metal: do ouro ao 
chumbo, passando pela prata e pelo latão. Autodidata no manuseio do latão, 
cobre e ferro. Domina algumas das diversas técnicas desse universo: ma-
nual, fundição, estamparia e torno.

Ruby atuou por cinco anos como arquiteta, foi reconhecida através de dois
prêmios do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) quando decidiu deixar a
prancheta e se dedicar exclusivamente à joalheira. Em 2001, com todo o 
conhecimento dos metais nobres, parte para os grandes formatos. Cria e 
produz até hoje coleções exclusivas de objetos, esculturas e mesas. Em 
2010 inicia um período sabático e retorna em 2013 quando concebe o pro-
jeto Metta Toys, uma série de mini esculturas inspiradas em sua história de 
superação pessoal. Composta por 40 bonecos feitos em latão em diversos 
tamanhos trata-se de uma “família” de toy art. Os personagens são fruto de 
uma fase marcante na vida da artista, após um grave quadro de saúde. Não 
havia criado nada parecido anteriormente. Desde então a coleção não pára 
de crescer.
Chegaram pequenos, com cerca de 5 cm, feitos em latão com técnica de jo-
alheria, e aos poucos foram crescendo, tornando-se maiores. Ao atingirem 
um metro tiveram que ser produzidos em ferro. O nome Metta Toys signifi-
ca em páli, idioma falado na Índia antiga, amor puro, compassivo, incon-
dicional. “loving kindness”. O projeto pretende não apenas apresentar um 



trabalho de excelência no metal, mas difundir uma mensagem pertinente ao 
nosso tempo: de que a transformação acontece dentro da gente.
Em 2018, a artista cria a coleção de bijoux oversized, RYXL Ruby Yallouz Extra 
Large, com peças expostas no Rio e em Barcelona. Uma espécie de chama-
mento para integrar todos os tipos de mulheres. A técnica da joalheria arte-
sanal as presenteia com  uma jóia leve, fácil de usar, que transita no espaço 
de trabalho e de descanso. Chegam carregadas de teor afetivo através das 
mãos de artesãs locais apropriadas da técnica usada pelos joalheiros orien-
tais a mais de cinco mil anos, sob orientação de Ruby.Jóias de formas simples, 
puras. Grandes, elegantes. Pela sutil escolha dos materiais, tornam-se leves.
Mariscos, ostras, tartarugas, seixos traduzidos no latão em manifesto ao 
amor pelas águas e montanhas do Rio de Janeiro. Formas curvas, sinuosas, 
femininas.

Ruby participou de exposições no Rio, Lisboa e Barcelona, esteve a frente 
da concepção de coleções de importantes marcas de moda como Osklen, 
Maria Bonita e Andrea Marques e participou da Exposição na Top Drawer 
Design Fair em Londres. Integrou a coletânea de objetos apresentada pela 
MARCO500 em Paris na “Maison & Object em 2019, uma das maiores feiras 
de decoração e design do mundo”. Há cerca de um ano, mora e cria suas cole-
ções no reservado distrito de Sacra Família do Tinguá, uma reserva ambiental 
localizada entre Miguel Pereira e Vassouras. Notava que suas possibilidades 
não cabiam mais no espaço urbano e parte em busca de expansão. Ruby 
concebe objetos que respondem aos tempos modernos. Peças de caráter lú-
dico, 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, 

latão dourado, latão envelhecido e latão com pintura eletrostática. Com interven-

ções 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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