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Urodzona w Pordenone
w 1965 roku Paola
Paronetto poświęciła
swoje życie na doskonalenie ceramicznego rzemiosła. Od kilku lat tworzy
zachwycające przedmioty
z papierowej gliny. Jej
twórczość została zauważona i doceniona zarówno
przez branżę wnętrzarską,
jak i najznakomitsze galerie sztuki na całym świecie.
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Born in 1965 in Pordenone,
Paola Paronetto has
devoted her life to perfecting the ceramics craft.
For several years, she has
created delightful objects
made of paper clay. Her
art has been noticed and
appreciated by the interior design industry as well
as the most recognised
art galleries in the world.
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Paola Paronetto accumulated
ceramic experience in the most
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