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Born in Kawasaki in 1964. 
After working as an art illustrator for television, went to study at the Accademia 
di Belle Arti di Brera in Milan in 1991. 
Although her original major was in painting, she transferred to wall artwork 
using wood after being impressed by the architecture on a trip to southern Italy. 
At the same time as holding exhibitions of her wall artwork, she also started to 
make arts and crafts, such as unique boxes. 
Since her return to Japan in 2004, her mirror wall art works were selected by 
the interior shop TIME AND STYLE and developed into products, and from 
2008 she started to concentrate on producing brooches mainly made from 
wood and acrylic mirrors.  
She think that the appeal of jewellery as an accessory that can be worn comes 
from the sense of presence that it conveys, no matter what size it is, and from 
the ability that it has to give people a positive feeling, both visually and mentally. 
It seems somehow more art to describe my work as tiny installations that 
improve feelings rather than as accessories. To express her interest from this 
perspective, She has created the term “OBJEWELRY” which encapsulates the 
vague existence of a boundary between artistic objects and jewelry. 
At present, she is active in producing both brooches and wall artwork under the 
name “KIRAYURINA”. 

Nasceu em Kawasaki em 1964. Depois de trabalhar como ilustradora de arte 
para televisão, foi estudar na Accademia di Belle Arti di Brera em Milão em 
1991. Embora sua formação original tenha sido em pintura, ela transferiu-se 
para a arte de parede usando madeira depois de ficar impressionada com a 
arquitetura numa viagem ao sul da Itália. Ao mesmo tempo que faz exposições 
das suas obras de arte de parede, ela também passa a fazer arte decorativa 
como caixas exclusivas. Desde seu retorno ao Japão em 2004, seus trabalhos 
de arte em parede de espelho foram selecionados pela loja de interiores TIME 
AND STYLE e desenvolvidos em produtos, e a partir de 2008 ela começou a 
concentrar-se na produção de alfinetes feitos principalmente de madeira e 
espelhos de acrílico. Ela acha que o apelo da joia como acessório que pode ser 
usado vem da sensação de presença que transmite, não importa o tamanho, e 
da capacidade que tem de dar às pessoas um sentimento positivo, tanto visual 



quanto mental. De alguma forma, parece mais arte descrever o seu trabalho 
como pequenas instalações que melhoram os sentimentos do que como 
acessórios. Para expressar o seu interesse a partir desta perspectiva, ela criou o 
termo “OBJEWELRY” que encapsula a vaga existência de uma fronteira entre 
objetos artísticos e joias. Atualmente, ela atua na produção de alfinetes e 
objectos de parede com o nome de “KIRAYURINA”.  


