
A CASA museu do objeto brasileiro apresenta a 
exposição “Joia Contemporânea – o percurso” 

Curadoria: Miriam Mirna Korolkovas 
Abertura: 15 de agosto, quarta-feira, 19h30 

Visitação: de 16 de agosto a 05 de outubro de 2012 
 

Artista especialmente convidada: Amélia Toledo  
 

Workshop: com a designer artista da Argentina Francisca Kweitel data: 16 e 17 de 

agosto 10 as 13 horas e das 14 as 17 horas 

Mesa redonda: dia 18 de agosto, às 16h, com Amélia Toledo (Brasil), Eliana Gola 

(Brasil), Francisca Kweitel (Argentina) e Michael Striemer (Brasil) 
  

A partir de 15 de agosto A CASA museu do objeto brasileiro, dedicado ao design e ao 

artesanato, apresenta o trabalho de 24 artistas selecionados pela curadora, Miriam 

Korolkovas, que farão parte da exposição Jóia Contemporânea – o percurso, que 

permanece até 3 de outubro, com entrada franca.  

 

A CASA museu do objeto brasileiro acolhe, pela segunda vez, o objeto de desejo: a 

joia. Expressão artística de nosso povo seja ele graduado nas academias ou não, 

abarcando todos que trabalham com a tridimensionalidade numa escala confortável 

que se adéqua ao corpo humano, incluindo as cooperativas de artesãos e os índios.   

 

Os artistas desta mostra não possuem preconceito quanto ao uso de materiais que não 

seja o ouro ou a prata. Usam todos eles, produtos diferenciados, muitas vezes 

descartados. Diante da diversidade de materiais a joia como expressão artística não se 

prende ao que é entendido como luxo. O ouro assim como o ferro, a madeira, a fibra 

de buriti, são produtos da terra, são preciosos e interdependentes num sistema 

equilibrado.  

 

São 24 artistas no total, que mostrarão peças dos anos 40 até os dias de hoje. A artista 

convidada, Amélia Toledo, mostrará uma parte da sua produção e coleção de joias. 

Assim como na exposição do ano passado Korolkovas preocupa-se em 

convidar artistas de todo o território brasileiro tendo neste ano Kika 

Alvarenga e Nina Lima de Minas Gerais, Paula Mourão e Rudolf Rutner do 

Rio de Janeiro, Karin Jakobsson de Brasília, Alice Floriano e Mariana 

Neumann do Rio Grande do Sul, Carla de Carvalho da Bahia e Daniel 

Coxini Karaja de Goiás, estes, através da curadora, não deixam de incluir os índios e os 

artesãos que também se expressam através da joalheria e interagem com artistas 

locais da região de Ilhéus na Bahia e na aldeia dos Karajas, também em Goiás. 

 

Na abertura a curadora coreografou uma performance corporal com seis 

bailarinos que interagem com o cenário formatado especialmente para a exposição. A 

música e a composição são do percussionista Caito Marcondes.  

 

Nos dias 16 e 17 de agosto das 10 às 17hs haverá um workshop ministrado pela artista 

Argentina Francisca Kweitel a convite do museu A CASA. 



 

No dia 18, das 16h às 18hs, haverá mesa redonda com os seguintes 

convidados: Amélia Toledo de São Paulo, Francisca Kweitel de Buenos 

Aires, Argentina, Rudolf Rutner do Rio de Janeiro, Michael Striemer de 

São Paulo e Miriam Mirna Korolkovas Krahô de São Paulo como 

mediadora. 

 

SERVIÇO: 
JOIA CONTEMPORÂNEA – o percurso 

Abertura: 15 de agosto, quarta-feira, 19h30 

Visitação: de 16 de agosto a 05 de outubro de 2012 

24 artistas  

Local: A CASA museu do objeto brasileiro  

Rua Cunha Gago, 807 – T. 11 3814.9711  

acasa@acasa.org.br – www.acasa.org.br  

De seg a sex das 10h às 19h  

Entrada Franca  

  

Assessoria de imprensa | Solange Viana 

T. 11 4777.0234 – solange.viana@uol.com.br  

Mais informações: http://solangeviana.blogspot.com  

 
workshop: com a designer artista da Argentina FRANCISCA 

KWEITEL 

data: 16 e 17 de agosto 10 as 13 horas e das 14 as 17 horas 

local: andar superior do A CASA museu do objeto brasileiro 

número de alunos: 10 

investimento: 200 reais por pessoa 

 

 

Mesa redonda: sábado 18 de agosto, às 16h. 
mediadora: Miriam Mirna Korolkovas 

convidados: Amélia Toledo de São Paulo, Francisca Kweitel de Buenos 

Aires, Argentina, Rudolf Rutner do Rio de Janeiro, Michael Striemer de 

São Paulo. 

 
A CURADORA 
Miriam Mirna Korolkovas, artista plástica, arquiteta, designer, bailarina e curadora. 

 

Arquiteta formada pela FAUUSP em 1977, mestra em Belas Artes pelo Pratt 

Institute/ECAUSP em 1986, doutor pela FAUUSP em 2002, Professor Pesquisador 

Visitante na School of Art & Design, UMICH, EUA pela CAPES/Fulbright em 2009. 

 

Expos no MASP, MAM/SP, Pinacoteca do Estado de São Paulo, MIS/SP, 

MARGS, Bienais de Design no Brasil e, no exterior, na Bienal Design 

Saint Etienne, Franca, Bienal Internacional de Madrid, Espanha, 

Trienal de Desenho, Portugal, Estados Unidos, Itália. Eslovênia, 

Suécia e Chile. Mais informações: www.mmkorolkovas.com.br 


