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BEMVINDOS

WELCOME

A Boneca é uma boneca de pano nascida na ilha
do exílo; uma boneca que atravessou o mar e muitas
fronteiras para viajar à volta do mundo.

The Boneca is a rag-doll born on the island of exile;
a doll that crossed the sea and many borders to travel
around the world.

É um lugar mágico onde nascem preciosos objetos
de desejo.

It is a magic place where precious objects of desire
are born.

É um lugar onde as mulheres encontram o seu espaço,
a sua dignidade e a sua independência económica.

It is a place where women find their space,
their dignity and their economic independence.

Hoje em dia é uma marca muito conhecida.

It is a brand, quite renowned by now.

A Boneca é uma fábrica de conhecimentos partilhados:
técnicos, humanos, comerciais; um conhecimento feito
de sonhos cumpridos e de sonhos para cumprir.

The Boneca is a factory of shared knowledge: technical,
human, commercial; a knowledge of fulfilled dreams
and dreams yet to be fulfilled.

É um lugar para mulheres de qualquer idade. As
mulheres mais velhas trazem prudência, experiência,
paciência; as mais jovens trazem alegria e vontade
para o futuro.

It is a place for women of any age. Elderly women
bring prudence, experience, patience; younger ones
bring joy, desire and hope for the future.

Trata-se de um lugar onde as mulheres sem
escolarização encontram o seu espaço para aprender;
e onde aqueles que são alfabetizados partilham os
seus conhecimentos com os outros.
A Boneca é uma cooperativa onde o orgulho de
ganhar a vida com as próprias mãos é alimentado.

It is a place where illiterate women find a space to learn;
and where literate women share their knowledge with
others.
The Boneca is a cooperative where the pride
of earning a living with your own hand is nurtured.
The Boneca is a beacon for other Ataúro women,
who wish to grow and work with dignity.

A Boneca é um farol para outras mulheres de Ataúro,
que querem crescer e trabalhar com dignidade.
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A NOSSA HISTÓRIA

OUR STORY

A Boneca de Ataúro, iniciou-se em 2007, numa
pequena sala, a partir de conhecimentos básicos de
costura e com apenas quatro costureiras—das quais
uma ainda trabalha na cooperativa—e fundada pela
artista e desenhadora suíça Ester Piera Zuercher, com
o apoio do Padre Luís Fornasier. Com base na remota
e bela ilha de Ataúro—25km ao norte da costa de Díli—
é um projeto nascido de muito amor, paixão e trabalho
árduo da comunidade.

Boneca de Ataúro started in 2007 in a little room,
with basic sewing knowledge and just four seamstresses
—one of whom is still among us today—founded by
Swiss artist and designer Ester Piera Zuercher, and
with the support from Father Luis Fornasier. Based in
the remote and beautiful Ataúro island—25km north
off the coast of Dili—it is one of those community
projects truly born out of love, passion and hard work.

Em 2008, perante uma oportunidade que a vida lhes
ofereceu, este grupo de costureiras de bonecas
concorreu a um concurso lançado pela UNICEF, para
a produção de 3200 bonecas a serem oferecidas
às crianças do ensino pré-escolar de Timor-Leste,
tendo-lhes sido adjudicado o trabalho. Em 2009, a
exposição na Fundação Oriente, em Díli —gentilmente
apoiada pelo Instituto Camões de Portugal—dotou a
Boneca de Ataúro de uma forte visibilidade. O projeto
rapidamente se expandiu para além de Ataúro,
atravessando oceanos até à feira de empreendimento
social Exponor no Porto, permitindo que também
o público internacional pudesse encontrar as nossas
bonecas.
A história continua e em 2015, a nossa cooperativa
juntou-se ao Manukoko Rek, um restaurante e pousada
localizados perto da nossa oficina. Um eco-resort,
gerido pela comunidade e onde se cozinha a melhor
comida local, pizza e pasta fresca do país.
Acreditamos que a educação é fundamental para
o nosso desenvolvimento, pelo que, na medida das
nossas possibilidades, fornecemos à nossa equipa

Chance opportunities took that small midwife-dollmaking team to compete and win the public bid from
UNICEF in 2008 to produce 3200 dolls for pre-school
children in Timor-Leste. In 2009, the exhibition at
Fundação Oriente in Dili—kindly supported by Instituto
Camões from Portugal—provided Boneca de Ataúro
with a strong visibility in the country. The project
rocketed beyond Ataúro island, travelling across the
sea to the social entrepreneurship fair Exponor in Porto
(Portugal), and opening a door for the international
audience to meet our dolls.
Life continued and in 2015, our cooperative merged
with the Manukoko Rek restaurant and guesthouse
across the road. A community-led budget eco-lodge
for tourists serving local cuisine and the best pizza
and handmade pasta in the country.
We believe education is key to our development, so
when possible, we provide our staff with additional
training in basic literacy, finance, computing, marketing
and Portuguese and English language. Creative
education is very important to design and develop
our products further but unfortunately, formal art and
design education is not available in Timor-Leste, so in

7

treinamento nas áreas de alfabetização básica,
contabilidade, informática, marketing e língua
portuguesa e inglesa. Da mesma forma, acreditamos
que a educação criativa é muito importante para
desenhar e desenvolver os nossos produtos, contudo,
infelizmente, a educação formal de arte e desenho
ainda não existe em Timor-Leste. Assim, decidimos
criar o programa de residência artística, que traz
artistas internacionais a Ataúro. Trabalhando todos
juntos, e melhoramos e desenvolvemos as nossas
habilidades criativas. O programa das residências
artísticas tem provado ser um enorme sucesso.
Até agora tivemos uma vasta gama de influências
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2016 we decided set up an artist-in-residence program,
bringing international artists into Atauro and closely
working with our women to improve and develop
their creative skills. The artist-in-residence program
has proven to be a huge success. So far we have had
a wide range of interesting influences coming from
many artists—now friends—like Portuguese linguist and
educator Isabel Maria Gásparo Riberio, Italian illustrator
and creative educator Elena Tognoli, Japanese designer
Mayumi Hayashi, Timorese photographer Bernardino
Soares, US paper-making artist Alyssa Casey, Timorese
jewellery designer Risza Lopes da Cruz, American
singer-songwriter and musician Jen Shyu, Australian

muito interessantes, vindas de vários artistas—agora
amigos—a professora portuguesa Isabel Maria Gaspar
Ribeiro, a ilustradora italiana e educadora criativa
Elena Tognoli, a desenhadora japonesa Mayumi
Hayashi, o fotógrafo timorense Bernardino Soares,
a artista americana especialista em produção de
papel artesanal Alyssa Casey, a desenhadora de joias
timorense Risza Lopes da Cruz, a cantora americana
Jen Shyu, a especialista australiana em produção têxtil
Kath Ashworth e a artista australiana especialista em
bordados Dijanne Cevaal.
2016 foi um ano de muito sucesso. Fomos convidados
a apresentar os nossos produtos no 20º Festival da
Lusófonia em Macau. Lançamos nosso primeiro filme
de animação “Boneca de Ataúro: Em Busca do Amor
Perdido”. Uma curta-metragem de 20 minutos, com
muito humor e embalado de ação, liderado pela nossa
boneca de pano e heroína Ataurina. Foi produzido
pro-bono pelo nosso amigo e filmmaker, o espanhol
David Palazón, no sentido de promover não só o nosso
trabalho, mas também a ilha de Ataúro, como novo
destino turístico sustentável no sudeste asiático. Já
foi selecionado para participar em mais de 30 festivais
internacionais, tendo recebido vários prémios, incluindo
o Prémio da Melhor Curta Asiática no Salamindanaw
Film Festival nas Filipinas. Em dezembro de 2016
realizámos um dos nossos sonhos antigos, finalmente
abrimos loja própria em Díli, dentro do novo espaço
comercial, no complexo do supermercado Páteo.
Em 2017, fomos convidados a participar no TEDxDili,
onde abordamos a missão social e económica deste
nosso projeto, bem como algumas das dificuldades
que enfrentamos no nosso dia a dia.
Como Cooperativa que somos, os lucros são
distribuídos equitativamente e cada membro tem

textile production expert Kath Ashworth and Australian
embroidery artist Dijanne Cevaal.
2016 was a very successful year. We were invited to
present our products at the 20th Lusophone Festival
in Macau. We launched our first animated film ‘Boneca
de Atauro: Searching for the Lost Love’. A 20mins nonstop laughter and action-packed film led by our rag
doll heroine Ataurina. The film was produced pro-bono
by our lifetime supporter and Spanish filmmaker David
Palazón, and in order to promote not only our work
but also Atauro island as a new eco-tourism paradise
destination in South East Asia. The film has been selected
since in over 30 international festivals and has received
several awards, including the Best Asian Short Film
Award at the Salamindanaw Film Festival in the
Philippines. In December 2016, we accomplished our
long term dream, and we finally opened our very own
shop in Dili inside the new Pateo shopping complex.
In 2017, we were invited to deliver a speech and
perform at TEDxDili, addressing some of the issues
faced by our community in Atauro island.
As a cooperative, our profits are shared equallly and
each member has a vote in all decisions to be taken.
We are about 60 members who directly earn their
salary in the cooperative but, in reality, between service
providers, accessories and raw materials producers
linked to the manufacturing of our products, we are
aware that this project has a significant impact on the
island economy, bringing a real income of about 10%
to the population of Atauro island.
To briefly speak of the cooperative’s social mission,
we strive to empower women in extreme circumstances
such as victims of domestic violence and young single
mothers who are in need of support. We employ them
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poder de voto em todas as decisões tomadas. Somos
cerca de 60 membros que diretamente ganha o
seu salário na cooperativa mas, na realidade, entre
prestadores de serviços ou através da compra da
produção de outros artesãos, sabemos que este
projeto tem um impacto significativo na economia
da ilha, trazendo um rendimento real a cerca de 10%
da população de Ataúro.
Falando um pouco da missão social a que a
cooperativa se propõe, fazemos um esforço para dar
a mão a mulheres que por circunstâncias extremas,
por exemplo vítimas de violência doméstica e jovens
mães solteiras que se encontram a precisar de apoio.
Chamamo-las a trabalhar para que ganhem um salário
e consigam tomar as rédeas da sua própria vida. Para
além disso, criamos produtos que protegem o nosso
património cultural, como por exemplo o tais de
rapin hirik (têxteis de folha de palmeira) de Ataúro,
e organizamos festivais de cultura e artesanato local,
atraindo o turismo à ilha.
A Boneca de Ataúro é hoje uma marca muito bem
conhecida em Timor-Leste pela alta qualidade no
desenho e na produção artesanal de bordados. Temos
clientes satisfeitos em todos os cantos do mundo,
desde a Austrália, passando pela Europa e ate aos
USA, as nossas bonecas são pequenas grandes
embaixadoras da ilha Ataúro e Timor-Leste. Com
dez anos de experiência, a nossa cooperativa produz
cerca de cem diferentes produtos, bonecas, material
educativo e brinquedos, uma grande coleção de
carteiras cheias de estilo e lindas peças de decoração
para casa.
Este catálogo apresenta uma seleção dos produtos
de maior sucesso do nosso “armário”. Todos os nossos
produtos são peças únicas feitas à mão.
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so they can earn a regular salary and take control of
their own life. Furthermore, we create products that
protect our cultural heritage, such as the Ataúro tais
rapin hirik (palm leaf textiles), and organize local
culture and handicraft festivals, attracting tourism
to the island.
Boneca de Atauro is today a very well-known brand
in Timor-Leste for its high quality handmade embroidery
and textile design products. We have satisfied customers
in every corner of the world, from Australia to Europe
and the USA, our dolls are the tinniest ambassadors
of Atauro island and Timor-Leste. With ten years of
experience, our cooperative produces now close to
hundred different products, from dolls to educational
products and toys, to a large collection of trendy
handbags and homeware products.
This catalogue presents a selection of our most successful
products from our ‘closet’. All our products are unique
hand-crafted pieces.
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BONECAS

DOLLS

O desenho original da Boneca de Ataúro é em cor
de café. A nossa boneca vem vestida com tais, um
produto têxtil de herança tradicional desenvolvido
pelas mulheres de Timor-Leste. Existem tais de
variadíssimas cores e padrões e, dependendo do
nosso stock, escolhemos sempre as cores que melhor
combinam com cada uma das nossas Bonecas. Ataurina
e Ketilu, os dois apaixonados que protagonizam o
nosso primeiro filme vem vestidos com tais rapin hirik
feito de folha de palmeira, típico da ilha de Ataúro.
Nossa boneca da resistência vem vestida na roupa
de camuflagem. A Boneca Kotena e nosso bestseller especialmente dedicado aos nossos fãs mais
pequeninos.

The Boneca de Ataúro’s original design comes in a
coffee colour. Our doll comes dressed with tais, the
traditional textile woven by the women of Timor-Leste.
Tais come in a large variety of colours and patterns,
and depending on our stock, we carefully choose
the best matching dress for our Bonecas. Ataurina
and Ketilu, the two lovers starring in our first film are
dressed with the traditional palm leaf rapin hirik tais
from Atauro. Our resistance Boneca comes dressed in
camouflage clothes. Boneca Kotena is our best-seller,
specially dedicated to our youngest fans.

B E ST- SEL

LE

BONECA KOTENA
BABY DOLL
36x8x6cm | 100gsm
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R

$18

$20
BONECA KOTENA + SACO
BABY DOLL + SLEEPING BAG
36x8x6cm | 150gsm

$18
BONECA BEBE
BABY DOLL
36x8x6cm | 100gsm

B E ST- SEL

LE
R

BONECA
TAIS FETO
TAIS GIRL DOLL
38x15x8cm | 180gsm

$22

$25
BONECA
RAPIN HIRIK FETO
PALM LEAF GIRL DOLL
38x15x8cm | 180gsm

$25
BONECA
RESISTÊNCIA FETO
RESISTANCE GIRL DOLL
38x15x8cm | 180gsm

B E ST- SEL

LE

BONECA
TAIS MANE
TAIS BOY DOLL
38x15x8cm | 180gsm

R

$22

$25

$25
BONECA
RAPIN HIRIK MANE
PALM LEAF BOY DOLL
38x15x8cm | 180gsm

BONECA
RESISTÊNCIA MANE
RESISTANCE BOY DOLL
38x15x8cm | 180gsm
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$6
MANU LIN
BIRD
10x8x3cm | 12gsm

$18

$18
BONECA COELHO
RABBIT DOLL
36x8x6cm | 190gsm

BONECA KARAU
BUFFALO DOLL
36x8x6cm | 180gsm

$8
KAKUK KI’IK
SMALL OWL
6x5x5cm | 10gsm

$18
BONECA URSU BO’OT
BIG BEAR DOLL
36x8x6cm | 180gsm
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$8

$18
BONECA GATO
CAT DOLL
36x8x6cm | 180gsm

RATINHO
MOUSE
9x9x9cm | 12gsm

TARTARUGA KI’IK
SMALL TURTLE
15x10x6cm | 25gsm

$20

TARTARUGA
MEDIUM TURTLE
20x12x7cm | 50gsm

$25

TARTARUGA BO’OT
BIG TURTLE
25x15x8cm | 100gsm

$30

LAFAEK KI’IK
SMALL CROCODILE
27x6x4cm | 30gsm

LAFAEK BO’OT
BIG CROCODILE
58x11x8cm | 190gsm

$16

$25

$20
KAKUK
OWL
23x22x8cm | 160gsm

TUBARÃO
SHARK
60x10x18cm | 220gsm

$30
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MATERIAL EDUCATIVO
EDUCATIONAL PRODUCTS

$38

$125

SAQUINHO DE MEMÓRIA
MEMORY GAME
(24xCARDS)
23x23x4cm | 135gsm

JOGO DE MEMÓRIA
MEMORY GAME (SEA)
MEMORY GAME (ANIMALS)
(80xCARDS)
25x25x5cm (100x100cm) 825gsm

$22
LAFAEK LIMAN
CROCODILE HAND PUPPET
(CROCODILE & PIG)
30x18x10cm | 85gsm

$5
BONECA LIMAN
FINGER PUPPETS (each)
(RABBIT, BEAR, PIG & CAT)
19x3x1cm | 7gsm

$12
CHAPEAO ANIMAL
ANIMAL HAT
(RABBIT, BEAR, PIG, CAT, WOLF)
23x9x7cm | 75gsm
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LIVRINHO DA CARA
FACE APRON-BOOK
(Portuguese & English)
65x48cm 450gsm
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$100

LIVRINHO DA CORPO
BODY APRON-BOOK
(Portuguese & English)
65x48cm 385gsm

$100

LIBRINHO DOS OLHOS
EYE BOOK
20x20x4cm (80x80cm)
335gsm

$80

LIVRINHO DO ESTAR
PORTUGUESE VERB (TO BE)
LEARNING BOARD
52x106cm 685gsm

LIVRINHO DO SER
PORTUGUESE VERB (TO BE)
LEARNING BOARD
52x106cm 700gsm

$120

$120

LIVRINHO DOS VERBOS REGULARES
EYE BOOK
76x115cm 1000gsm

$150
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DECORAÇÃO DE CASA
HOME DECOR
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TAPETE
WAL TAPESTRY (SMALL)
26x42cm | 120gsm

$48

TAPETE
WAL TAPESTRY (MEDIUM)
40x64cm | 185gsm

$76

TAPETE
WAL TAPESTRY (BIG)
40x64cm | 185gsm

$102

TAPETE
WAL TAPESTRY (LARGE)
64x103cm | 395gsm

$275

TAPETE
WAL TAPESTRY (MEDIUM)
96x154cm | 635gsm

$375

Os preços dos tapetes aplicamse a nossos desenhos existentes.
Para escolher um modelo,
consultem o nosso catálogo de
desenhos na nossa loja em Dili.
Se presizam de personalizar
um tapete, tem que aumentar
$85 para preço do tamanho
desejado. Os tempos de entrega
variam entre 2-3 semanas após
o pagamento do depósito.
Tapestry prices apply to
our existing designs, please
refer to our design template
catalogue in our shop in Dili to
choose one from. If a custom
design is required, please
add an additional $85 to the
desired size. Delivery times
vary between 2-3 weeks upon
deposit payment.

COBERTA DE CAMA
BED COVER (SINGLE)
180x250cm

SET DA TAVOLA
MAT TABLE SET
(PLATE + GLASS)
41x34cm | 14gsm

$300

$16

COBERTA DE CAMA
BED COVER (QUEEN SIZE)
240x250cm

$375

COBERTA DE CAMA
BED COVER (KING SIZE)
260x250cm

$450

FRONHA KI’IK
CUSHION CASE (SMALL)
35x35cm | 120gsm

$22

FRONHA BO’OT
CUSHION CASE (BIG)
50x50cm | 200gsm

$32
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PASTAS BORDADAS
EMBROIDERED HANDBAGS

B E ST- SEL

LE

LA SPIGA
31x42cm | 160gsm

$32

$32

$32

R

TANGO
29x39cm | 160gsm

FLAVIA
36x36cm | 230gsm

PASTA RAPIN HIRIK
PALM LEAF HANDBAG
37x46cm | 230gsm

$60

23

AMELIA
25x21cm | 115gsm

$25

EVA
25x21cm | 90gsm

$22

PASTA DA SERA
27x27cm | 105gsm

24

$20

PASTA MARTA BONITA
29x17cm | 70gsm

GIGI
24x37cm | 200gsm

TRACOLLA
25x31cm | 200gsm

$24

$32

$32

PALOMA
40x40cm | 210gsm
ESTERROSA14
37x48cm | 350gsm

$65

LA FIORITA
27x55cm | 215gsm

$35

ORIENTE EXPRESS
Ø60cm | 60gsm

$35

$35
25

PASTAS HENA KALADI

HENA KALADI BAGS

A Pasta Talin Rua foi a nossa primeira pasta. Com
um desenho simples mas forte, nasceu para que
os visitantes da Feira do Livro em Díli pudessem
levar para casa os livros adquiridos. A Mochila foi
desenvolvida com desenhos divertidos para satisfazer
os pequenos viajantes.

The Talin Rua was our first bag, strong and clever,
because it was born to transport home books from
the Portuguese Book Fair in Dili. Mochila was created
with special designs to satisfy little travellers.

B E ST- SEL
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$24

MOCHILA
MEDIUM RUCKSACK
47x42cm | 210gsm

$28

MOCHILA BO’OT
BIG RUCKSACK
47x42cm | 210gsm

$30

$20

ALTALENA

DUE BIMBI

APPESO
ALLA LUNA

CONIGLIETTO

ORSETTO
A TAVOLA

R

RANOCCHIO

LE

PASTA TALIN RUA
37x37cm | 135gsm

MOCHILA KI’IK
SMALL RUCKSACK
32x28cm | 125gsm

ACESSORIOS DE ESCRITORIO
DESK ACCESSORIES

ESTOJO
ZIPCASE
15x23cm | 60gsm

$15

IPAD FOUN
IPAD CASE (VELCRO)
(also available in laptop case sizes)
21x26cm | 105gsm

CAPA LIVRO
BOOK JACKET
20x14cm | 50gsm

$18

CAPA LIVRO
BOOK JACKET
23x16cm | 70gsm

$22

CAPA LIVRO
BOOK JACKET
26x18cm | 80gsm

$25

LAPTOP KI’IK
SMALL 11” LAPTOP CASE
23x32cm | 135gsm

$24

LAPTOP
MEDIUM 13” LAPTOP CASE
26x37cm | 160gsm

$28

LAPTOP BO’OT
LARGE 15” LAPTOP CASE
30x42cm | 215gsm

$30

$20
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MOSTRAS DE DESENHOS BORDADOS
EMBROIDERY DESIGN SAMPLES
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AI-TUKAN

FOGLIE SPARSE

COLLINARE

SOFFIONI DI ELENA

LINEE CLASSIC

RAMO NASCENTE

ALBERI BLUE

RAMO NASCENTE

SOFFIONI

VIOLETTE

FIORE IN AMORE

LE MARGHERITE

ALBERI YELLOW

TULIPANI VOLANTI

CHIOMA RICCA

FELCI

RAMO NASCENTE

ALBERO OMBRELLO

LOSANGHE

MARE

PAESAGGIO
COLLINARE

ALBERO DELLA
BELLEZZA

FIORES
DA FELICIDADE

FOGLIOLINE
RECINTATE

PAESAGGIO
COLLINARE

SOFFIONI

NEL GIARDINO

VOGLIA DI
VIVERE

DUE RAMETTI

RICCIO D’ONDA

RAMO
FRONDOSO

SPIRALE

PAESAGGIO
CON AI-TUKAN

ÁRVORE

CHI FINIRÀ NEL BRACIERE DEL L’AMORE?

ALBERELLI

SUL MURETTO
DI VILA

FOGLIOLINE
RECINTATE

PICCOLO RICCIO
D’ONDA

FOGLIOLINE
IN LIBERTA

Nesta página pode ver alguns de nossos desenhos. Alguns produtos estão disponíveis para ser personalizados. A produção de um
protótipo custa US$85, pago antecipadamente como depósito. Após a aprovação, a ordem minímo é 50 unidades. Um disconto de
5% aplica-se às ordens sobre $500 e 10% acima de $1000 nos preços neste catálogo.
On this page you can see some of our designs. Some products are available for customisation. The production of a prototype costs
US$85, paid in advance as a deposit. Upon approval, the mininum order is 50 units. A 5% discount applies to orders over $500 and
10% discount above $1000 on the prices set on this catalogue.
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Oficina | Workshop (Ataúro)

Loja | Shop (Dili)

Vila Maumeta, Ataúro island

Pateo supermarket courtyard, Dili

Opening hours 09:00—17:00 (Monday to Sunday)

Opening hours 10:00—18:30 (Monday to Saturday)

+670 7763 1569

+670 7797 6508

bonecadeataurooficina@gmail.com

bonecadeatauroloja@gmail.com

Fundadora e Desenhadora | Founder and Designer: Ester Piera Zürcher Camponovo
Presidente da Cooperativa | Cooperative President: Virginia Soares +670 7763 1569
Diretora Artística | Art Director: Maturina +670 7756 8069
Finanças | Finances: Anastacia Soares +670 7637 9882
Encomendas | Sales: Alcina Borromeu +670 7675 1327
Promoção | Marketing: Eugenia Cabecas Lopes +670 7655 1755
Gerente Loja Dili | Dili Shop Manager: Bendita Sarmento +670 7797 6508
Desenho & Fotografia | Design & Photography: David Palazón
Manukoko Rek Restorante e Pousada | Restaurant and Guesthouse
Gerente | Manager Leocadia +670 7748 7301
Apoio ao Cliente | Customer Service: Hermina +670 7583 7073
Residência Artística | Artist-in-residence
Gestao | Management: Ester Piera Zürcher Camponovo & David Palazón
artsresidency@bonecadeatauro.com
Website		

www.bonecadeatauro.com

Email		

info@bonecadeatauro.com

Facebook
Boneca de Atauro			

Manukoko Rek Restaurant & Guesthouse

Special thanks to Madalena Barreto, Karen Reidy and Sula Sendagire for their photography and editorial contribution
to this catalogue. © Boneca de Ataúro. Timor-Leste, November 2017. All rights reseved.

30

31

32

