


NOVA JOIA é coordenado por  
Mirla Fernandes e Renata Porto.  

Com um percurso muito parecido, ambas 
fizeram sua descoberta da Art Jewellery na 
Europa. Renata Porto no Ar.Co em Lisboa, e 
Mirla Fernandes em Pforzheim, Alemanha..
 
As duas artistas joalheiras acreditam na 
expansão da Nova Joalheria no Brasil e 
buscam o aumento no diálogo entre 
criadores.

A proposta é apresentar a Art Jewellery aos 
brasileiros e apresentar essa recente produção 
nacional ao mercado internacional.

quem?

Patricia de Paula



São Paulo é a maior cidade da América do 
Sul, com um enorme mercado de luxo e 
uma intensa vida cultural. 

É nela que ocorre a Bienal de Arte, desde 
1951, evento que a colocou no calendário 
de arte internacional. Conta com inúmeras 
galerias de arte e os artistas brasileiros 
há muito são reconhecidos, tendo seus 
trabalhos expostos nas melhores galerias e 
museus do mundo todo. 

O mercado de arte já é algo estabelecido 
e em crescimento constante, mas quando 
falamos da Nova Joalheria, encontramos uma 
outra realidade. 

por que?

® Alfredo Hisa



por que?
A maioria dos artistas/joalheiros tem uma 
formação mista: uma graduação em 
diversas áreas (arquitetura, design, moda 
e artes plásticas) e um curso técnico de 
ourivesaria.

Não temos galerias ou espaços 
específicos em museus. As exposições 
são raras e a maioria da produção é 
comercializada em lojas de objetos de 
design ou moda.

Não há simpósios, fórums ou eventos 
para se discutir a Nova Joalheria que está 
sendo feita no Brasil. NOVA JOIA é uma 
reação a essa situação. 

® Alfredo Hisa



o que?
NOVA JÓIA hoje é um projeto 
educacional e cultural. Ele consiste de um 
programa independente que conta com 
vários ações:

WORKSHOPS: ‘Spa Criativo’
PALESTRAS
DIÁLOGOS
EXPOSIÇÕES
MATÉRIA

Essas ações acontecem principalmente a 
partir da troca entre artistas brasileiros e in-
ternacionais .  A intenção é aumentar esse 
diálogo, começando por São Paulo, onde 
vivemos.

Renata Porto



Uma das principais ações é o  ‘SPA 
CRIATIVO’, um workshop de 4 dias que 
acontece no interior de São Paulo. 

Um grupo exclusivo  mergulha na criação 
joalheira guiado por um artista convidado. 
O isolamento da rotina diária promove 
uma grande concentração e pode provocar 
intensas mudanças. 

O principal objetivo foi levantar questões sobre 
o processo criativo, mais do que buscar uma ex-
celência de resultados.

spa criativo



“ I was invited by Nova Joia to give a workshop 
in Monteiro Lobato, in the countryside of Sao 
Paulo.... The theme of “Private Myths” occupies 
me since some time now, so when I was invited 
by Mirla and Renata I thought immediately 
that Brazil would be a great place to handle it.
The human environment, that thanks its 
character to a rich - not always pleasant - 
history of colonialism, slavery and many waves 
of immigration, will surely provide many (private 
– mythical) stories in lots of families. I was so 
curious to hear those stories that possibly play 
a major role in some of the lives out there… 
and how will they be translated into a piece of 
jewellery..?

The workshop was all I could hope 
for!! The stories of the participants 
were fascinating, deep, colourful, di-
verse …All the participants worked 
intensely, which was completely sup-
ported by the organization of the 
workshop.… Everything was in a flow; 
flow of fun, of work, of creativity!
For us all a unique experience!

Ela Bauer
Silvia Beildeck

depoimentos



“...Renata, aconteceu como 
voce previa,  o workshop 
me “destravou” . 
Agora estou desenvolvendo 
muitas idéias novas..Esses 
dias foram um presentes, 
obrigada!”
Camila Mesquita



‘Diálogos’ é uma ação educacional.
Nela o público pode se inscrever para 
receber consultorias sobre seu trabalho 
ou avaliar seu portfólio. 
  
O participante precisará refletir sobre seu 
trabalho para poder explicá-lo durante 
o encontro, onde receberá inputs do 
NOVAJOIA e do artista convidado 
visando facilitar seu percurso criativo dali 
em diante.



matéria
A programação educativa 
nacional do NOVAJOIA ocorre por 
meio de módulos com professores 
convidados.

Os cursos apresentam uma parte 
teórica e também prática. O foco é no 
desenvolvimento da coerência entre 
conceito e realização do trabalho pelo 
aluno dentro da proposta de cada 
módulo.

Herman Hermsen



histórico

2010
The Management and promotion of contemporary jewellery in 
Latin America, mesa redonda, Gray Area Simposium. Cidade do 
Mexico

Ideas and Strategies: The Positioning of Jewellery in a Truly Global 
Context,mesa redonda, Gray Area Simposium. Cidade do 
Mexico

IV SPA CRIATIVO: Anne Mondro, Monteiro Lobato
Exposição Pop Up, Projeto NOVAJOIA, São Paulo
Diálogos NOVAJOIA com Anne Mondro, São Paulo

III SPA CRIATIVO: Ela Bauer, Monteiro Lobato
Diálogos NOVAJOIA com Ela Bauer, Museu da Casa Brasileira
Palestra NOVAJOIA e Ela Bauer, Museu da Casa Brasileira
Exposição NOVA JOIA 5ª edição, curadoria Renata Porto e 
Mirla Fernandes, 17ª Paralela, São Paulo

® Edson Kumasaka



2007
Exposição NOVAJOIA 4ª edição, curadoria Bettina Terepins e 
Mirla Fernandes, Galeria Zona D, São Paulo

Exposição NOVAJOIA 3ª edição,curadoria Bettina Terepins e 
Mirla Fernandes, Galeria Zona D, São Paulo

Exposição NOVAJOIA 2ª edição,curadoria Bettina Terepins e 
Mirla Fernandes, Galeria Zona D, São Paulo

Exposição NOVAJOIA 1ª edição,curadoria Bettina Terepins e 
Mirla Fernandes, Galeria Zona D, São Paulo

2009
II SPA CRIATIVO: Karin Seufert & Tore Svensson, Monteiro 
Lobato

I SPA CRIATIVO: Ela Bauer, Monteiro Lobato

histórico



contato
Gostaríamos de convida-los a 
conhecer nosso website e blog 
onde poderão acompanhar 
nossas ações:
www. njoia.com
www. novajoia.blogspot.com

Para mais informações, 
por favor,  contacte:
info@njoia.com

55 11 8290 6651
55 11 9409 4815

Mirla Fernandes


