


A Rede NAMI é uma ONG formada por
mulheres, sem fins lucrativos, e tem
como principal finalidade o uso da
arte como veículo de transformação
cultural positiva através da promoção
dos direitos das mulheres em
específico pelo fim da violência
doméstica. Surgiu em 2010,
registrando-se formalmente em 2012,
pelo desejo de sua fundadora,
Panmela Castro, em contribuir para o
fim da violência contra a mulher e
fomentar o protagonismo de
mulheres nas artes.

O grupo é formado a partir de uma
convocatória online, aberta para artistas
não-brancas onde os critérios de seleção
são pesquisa artística, renda e
colorismo. Aconteceram encontros
semanais durante dois meses, onde as
participantes apresentaram trabalhos de
arte contemporânea que foram
analisados pelos facilitadores e
debatidos pelo grupo, indicando como
referência outros artistas e bibliografias
acerca da pesquisa.  Durante os
encontros, as artistas prepararam um
projeto e desenvolveram obras em
diálogo com o Museu da República,
nesta exposição coletiva.

Tá ligado na NAMI? 

Grupo de Acompanhamento
em Arte Comtemporânea 



A potência da presença feminina ocupa o Museu da República e faz
desse espaço pura potência. A presença da potência criativa das
mulheres que participam do projeto AfroGrafiteiras e do Grupo de
Acompanhamento da Rede NAMI, focado na poética da arte
contemporânea, com a curadoria de Keyna Eleison, iluminam o Museu.É
preciso dizer que o Museu da República, como um museu
contemporâneo e cidadão, apoia e estimula o movimento da Rede NAMI
que visa a formação de jovens artistas.É isso o que temos aqui: um
grupo potente de jovens artistas negras. Vamos ouvir e ver o que elas
têm a dizer. O Museu da República está atento!
Mario Chagas – Diretor do Museu da República

São mulheres racializadas, não brancas, que colocaram num mundo
repleto de não um enorme retorno de produtividade, do fazer arte, do
estar no mundo como artista.Estar no Museu da República fortalece
mais o caráter histórico. Hoje não estamos sós; a ideia de um
protagonismo solitário pode cair por terra para que a união seja parte
da linguagem para desenvolvimento de trabalhos de arte. Somos
múltiplas.Cada trabalho foi pensado para hoje e para aqui, foi mirando
nesta exposição desde o primeiro encontro que que a potência se
desenvolveu. Mais do que tributos de uma dor histórica que carregamos
e passamos no nosso dia a dia, esta exposição, o processo do Grupo de
Acompanhamento, a parceria com Capacete e o apoio fundamental do
Museu da República denota a clara percepção que mais do que um
nicho, temos uma linguagem relevante e incontornável para
compreensão do fazer – Arte, História, ou qualquer que seja e
venha.  Não estou sobrevivendo, não estou apenas vivendo, estou
honrando cada momento da vida com a presença integral. Nada está
pela metade.
Keyna Eleison - Curadora da Exposição 

Sob a Potência da Presença
no Museu da República



Ellen Alves
@ellenabento
Óleo sobre tela e mista
2019
 
Ellen Alves é natural do Rio de Janeiro, nascida em 1993. Pós-graduanda
em Educação pelo Programa Residência Docente no Colégio Pedro II, e
formada em Licenciatura em Belas Artes pelas UFRRJ. A artista tem como
campo de pesquisa as relações étnico-raciais na cultura visual e na
história da arte. Na série de pinturas a artista busca levantar dois pontos
de indagação de sua pesquisa, o primeiro seria a reflexão acerca do
trabalho de costura e bordado realizado por mulheres negras durante a
escravidão e período pós-abolição, destacando como o bordado e a
costura garantiram a subsistência de mulheres negras e não-brancas
nesse período; já o segundo ponto   de investigação parte das teorias
raciais do século XIX e as representações sobre o corpo negronar um
subtítulo

"Travessia
Mulher lavando roupa"
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Pamella Magno
@pamellamagno
Instalação
2019
Nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, Pamella é artista visual,
performancer e gambióloga. Possui formação multidisciplinar, com
experiência no campo da produção cultural, cinema, serviço social,
comunicação e tecnologias. Suas obras abordam temas como
ancestralidade, relações humanas, psicanálise, física, espiritualismo,
múltiplas dimensões e representa as inquietações de sua psiquê. A obra
‘Portal 432 Hz’ é uma instalação eletrônica que almeja tornar visível e
capturar as forças eletromagnéticas que afetam e que partem dos seres
humanos. A obra ao mesmo tempo que funciona como um receptor e
transmissor de frequências FM e VHF,   emite sons com a frequência
sonora 432Hz, considerada como uma frequência universal que possui
propriedades de cura física.

"Portal 432Hz' " 2



Crislaine Tavares
@tavareschriis
Escultura
2019
 
Crislaine Tavares é  artista visual, graduanda em gravura pela Escola de
Belas Artes - UFRJ, e também já foi participante do projeto
AfroGrafiteiras da Rede NAMI. Recentemente participou do II   Encontro 
 dos  estudantes  de  graduações em  artes  do  estado do Rio de Janeiro,
o encontro também resultou na publicação de um texto sobre seu
trabalho, escrito pela arte-educadora Camila Vieira na Revista Desvio.
Vestido de correntes faz parte  da série "Não sou um objeto único", que
questiona o aprisionamento dos estereótipos e códigos sociais impostos
a mulher racializada e os efeitos dessa imposição sobre suas vidas. A
obra materializa o aprisionamento, enfatizando os preconceitos e
julgamentos ligados diariamente por mulheres negras.

"Vestido de Correntes" 3



Crislaine Tavares
@tavareschriis
Instalação
2019
Crislaine Tavares é  artista visual, graduanda em gravura pela Escola de
Belas Artes - UFRJ, e também já foi participante do projeto
AfroGrafiteiras da Rede NAMI. Recentemente participou do II   Encontro 
 dos  estudantes  de  graduações em  artes  do  estado do Rio de Janeiro,
o encontro também resultou na publicação de um texto sobre seu
trabalho, escrito pela arte-educadora Camila Vieira na Revista Desvio.  A
instalação Taça-mulher faz parte da série "Não sou um objeto único",
que questiona o aprisionamento dos estereótipos e códigos sociais
impostos à mulher racializada e os efeitos dessa imposição sobre suas
vidas. A partir de experiências da artista enquanto mulher negra, cada
pessoa que gerou traumas e sentimentos de objetificação,
correspondem a uma taça em um formato exagerado do corpo
feminino, problematizando o oferecimento desses corpos.

"Taça-Mulher" 3



Aline Cozta
@alinecozta
Escultura
2019
Aline Cozta, 31 anos, é artista, mãe e graduanda em Belas Artes pela
UFRRJ. Já participou de diversos cursos e projetos, como Iconografia em
Arte Marajoara pela UFRRJ, Indumentária pela Central Única das Favelas
(CUFA) e AfroGrafiteiras pela Rede NAMI.   Atualmente desenvolve
trabalhos em esculturas de cerâmicas sobre mitos e crenças populares
da cultura brasileira. O trabalho Bem-vindo a calunga grande é a
representação de um ser da linha dos Encantados nas religiões de
matriz africana, sobretudo na umbanda. O objetivo da artista é
compartilhar esse mito, onde esses seres encarnados, as sereias,
recebem os mortos que morreram no mar (calunga grande), e
homenageá-los, trazendo como referência os negros jogados aos mar
durante as viagens nos navios negreiros, e os marinheiros mortos antes,
durante e após a Revolta da Chibata.um pouquinho de texto

"Bem-vindo a calunga
grande"
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Ana Almeida
@casana___
Óleo sobre papel e pastel oleoso sobre papel
2019
Ana Almeida é artista visual e co-fundadora do grupo Trovoa, projeto
formado por mulheres negras e periféricas artistas visuais. Atualmente é
aluna da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e também já estudou
arte e design na Universidade Virginia Commonwealth University, em
Richmond Virgínia. Recentemente foi convidada para participar como
artista residente no Valongo Festival Internacional da Imagem, e indicada
como finalista do Prêmio EDP das artes do Instituto Tomie Ohtake. Os
desenhos da artista fazem parte de sua pesquisa plástica, baseados na
abstração por desenhos que produzam estudos de cor.

Sem título 55



Marta Supernova
@martasupernova
Acrílica sobre a parede e acrílica sobre tela
2019
Marta Supernova é artista visual e sonora, ritmista e DJ. Graduada na
PUC-Rio em Comunicação com habilitação em cinema, utiliza em suas
obras técnicas de pintura, desenho, vídeo, arte sonora e música. Sua
pesquisa gira em torno das sensibilidades e representações afro-
brasileiras, negrodescendentes, feministas e de corpos dissidentes.  A
obra “Deslocador / Ativador do Agir - Aparição 6” se dá a partir da
necessidade da artista em   agrupar vivências, de trazer e abrir novos
sentidos para o que lhe afeta e realizar trocas sobre isso. Com palavras,
simbologias, relações, mídias distintas, a artista organiza seu trabalho
discutindo identidades de gênero, de raça, de sexualidade, de
personalidade em um constante confronto de narrativas.

"Deslocador / Ativador do
Agir - Aparição 6"
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Susan Soares
@suh_ka
Mista e escultura
2019
Natural de Niterói, aos 30 anos é artista multidisciplinar,
empreendedora, mestre em Reiki e graduanda em Design de moda. 
Susan já participou das oficinas de graffiti do projeto AfroGrafiteiras da
Rede NAMI. O conjunto de obras da artista tem como objeto a busca de
conexões profundas com o Eu superior de cada ser, proporcionando o
aprendizado e a escuta partir de novas perspectivas, a reverberação das
potencialidades e o acesso a uma consciência coletiva capaz de gerar
uma transformação interna e externa em cada um.

"Amplie sua escuta
Eu sou o fluxo
Olho: Consciências
Conectadas"
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Edzita SigoViva
@sigo.viva
Mista
2019
Edzita SigoViva, São Paulo, 1982, é tia-mãe, sertaneja, bordadeira,
costureira, educadora e artista com interesses interdisciplinares de
criação com fotografia, escrita poética, feminismos, saberes ancestrais,
arte têxtil e ação performativa. É formada em Comunicação Social e
Mestre em Ciências Sociais pela UFRN, com pesquisa sobre cinema,
literatura e infância que resultou na publicação do livro "Miguilins no
sertão da cabaça azul" (2013). Também é terapeuta Moon Mother pela
Womb Blessing® e Doula da Menstruação. O trabalho Profecias de
Sangue nasce de questionamentos internos que a artista atravessa
enquanto fêmea, num corpo de mulher, sertaneja, latino-americana,
não-branca. As perguntas basilares para a feitura do trabalho são: O que
nós mulheres estamos fazendo com o sangue de nossa menstruação? A
ação de desfiar o tecido instaura múltiplos fios-destinos-territórios para
o sangue menstrual?

"Profecias de sangue" 8



Carla Santana
@carlassssantana
Instalação
2019
Carla Santana é artista visual, graduanda em artes na Universidade
Federal Fluminense (UFF) e co-fundadora do movimento nacional
Trovoa. Entrou no universo artístico a partir do teatro, onde participou
de duas companhias: Terraço Artes Integradas e Mundé. Hoje a sua
produção se desdobra em múltiplas linguagens como fotoperformance,
audiovisual, desenho, pintura e escultura. Suas ações e interesses
perpassam, também, por arte educação e curadoria. A obra “Escoar ou O
mar num copo d’água” faz parte de uma investigação desencadeada a
partir de símbolos sensíveis e interpretações que pairam universos
inconscientes, espirituais e racionais. Através de   diversos materiais 
 como água, terra, argila e vidro a artista dialoga com uma dimensão
subjetiva, onde cenas são repetidas constantemente e falam muito a
respeito desse corpo interno, abstrato, fragmentado de memórias,
sentimentos e lugares íntimos.

"Escoar ou O mar num 
copo d'água"
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Joyce Candeia
@joycandeia
Instalação
2019
Joyce Candeia é artista-multidisciplinar, desenhista, pintora, escultora,
gravadora, grafiteira, circense, costureira e tecelã. Também é graduanda
em artes plásticas pela Escola de Belas Artes (UFRJ), modelista e
costureira pela ESCA Escola de Moda, e atualmente participa do projeto
AfroGrafiteiras da Rede NAMI. A artista já participou da exposição
coletiva “Área Interditada: Lembrar para não esquecer" realizada na
Quinta da Boa Vista (2019) e da exposição coletiva “(IN) tolerâncias às
margens” na Galeria Phábrika (2019). Joyce também desenvolve um
projeto chamado ILUSTRAFRO, que tem como proposta ser um
instrumento de ressignificação, empoderamento e defesa dos direitos
humanos, fortalecendo a representatividade e autoestima através da
desconstrução de estigmas de raça, gênero, classe e religião, dentro de
comunidades, periferias e favelas. A caneta banhada a “sangue” que se
apresenta na mesa das pastas, nos convida a refletir sobre a seriedade e
o reflexo do poder que desmedidas assinaturas exercem em nossas
vidas.

"Declínio esferográfico" 10



"RENEGRIFICAR ao povo 
em forma de arte"
Joyce Candeia
@joycandeia
Instalação
2019
Joyce Candeia é artista-multidisciplinar, desenhista, pintora, escultora,
gravadora, grafiteira, circense, costureira e tecelã. O projeto parte do
neologismo lexical com a criação da palavra RENEGRIFICAR. Renegrificar
é trazer novo sentido a imagem rebaixada do negro, contradizendo essa
afirmação atribuída pela sociedade ao longo dos séculos, e que
permanece até os dias atuais. Para a artista RENEGRIFICAR é necessário,
e seu trabalho não é uma obra de arte, é um manifesto.
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Loli Brito
@ondadouro
Fotografia e colagem
2019
Loli Brito, natural do Rio de Janeiro, 1996, é artista, educadora e
pesquisadora. Graduanda em Artes pela Universidade Federal
Fluminense, é aluna do curso Imersões Curatoriais da Escola Sem Sítio,
também é pesquisadora de um projeto de extensão sobre produção
artística negra e indígena brasileira no CAP - UFRJ e trabalha na Galeria
Aymoré, onde produz exposições e projetos de educação. Através da
fotografia e colagem a obra Derramar parte do seguinte
questionamento: "como habitar espaços historicamente violentos aos
nossos corpos de mulheres racializadas?" Para a artista a resposta a essa
pergunta é: "nos colocando através da água". A obra busca discutir como
ocupar espaços com histórico de violência, como o Palácio do Catete que
foi construído em cima da exploração, uma vez que o Barão do Nova
Friburgo foi um dos homens que mais lucrou com o tráfico de pessoas
escravizadas durante o período do Império, e que continuam
violentando corpos na atualidade.

"Derramar" 11



Hairam Sotnas
@marramsat
Áudio
2019
Hairam Sotnas é carioca, tem 23 anos, é arte educadora em formação
em Educação Artística Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e também aluna do curso de Experiências Gráficas e
Gravura em outras bases da EAV. Sua pesquisa artística tem como foco a
fluidez da matéria, e o movimento de linhas e pingos que trabalham
formas abstratas e curvilíneas, tendo como temas motores o feminino e
a negritude. A obra sonora A Noite do Corta-Jaca  tem como inspiração o
primeiro e polêmico sarau de música brasileira no Museu da República,
realizado em 1914, onde o ritmo Corta-Jaca foi considerado escandaloso
e grosseiro; Já na atualidade o ritmo que sofre esse ataques pela
sociedade é o funk, dessa forma a obra coloca novamente a música
realmente popular brasileira dentro do salão amarelo, recriando o
mesmo cenário em 2019, com o intuito de tencionar o pensamento
república vs população.

"Noite do Corta-Jaca" 12



"Transbordar"
Hairam Sotnas
@marramsat
Monoprint aquático
2019
Hairam Sotnas é carioca, tem 23 anos, é arte educadora em formação
em Educação Artística Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e também aluna do curso de Experiências Gráficas e
Gravura em outras bases da EAV. Sua pesquisa artística tem como foco a
fluidez da matéria, e o movimento de linhas e pingos que trabalham
formas abstratas e curvilíneas, tendo como temas motores o feminino e
a negritude. A obra Transbordar é uma opção. Uma opção de se opor à
opressão generalizada. A opção não apenas de haver uma libertação
dessa opressão, mas a maximização dessa libertação, algo tão grandioso
que gere o transbordar.
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Jessica Xavier
@xavierjess
Lápis de cor e marcador sobre MDF
2019
Jessica Xavier reside no Rio de Janeiro, é formanda em Desenho
Industrial com habilitação em Moda pela PUC-Rio e técnica em
comunicação visual pelo SENAI. Artista multidisciplinar desde criança,
usa a arte como ferramenta expurgatória, onde a mesma age como
válvula de escape para as questões internas e os questionamentos
acerca do mundo.  O muro construído pela artista tem como objetivo a
provocação de questionamentos no público, acerca de suas escolhas em
relação a construção de sua história, os relacionamentos interpessoais e
essa negociação com o mundo, usando o espaço do museu como
representação simbólica dos espaços de poder onde os corpos
marginais não edificaram-se como referências de conhecimento.

"#construçãocampoexpandido"
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Arcasi
@_arcasi
Instalação
2019
Arcasi é artista afroindígena, malaca, da Marambaia, nascida em
Belém/Pará. Desde 2006 desenvolve experimentações com diversas
linguagens artísticas como poesia, fotografia, performance e presença.
Participou do Programa de Práticas Artísticas Contemporâneas na EAV do
Parque Lage (2015) e do projeto Arte do Encontro (2015/2018). "o café que
produzimos e servimos nós não tomamos" é um trabalho de pesquisa
artística sobre narrativas guardadas entre as camadas de tempo, que se
depositam nos objetos de uso cotidiano e nas memórias do trabalho.
Através de dois objetos de uso diário, uma xícara de café e um pires da
edição comemorativa para o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS),
a artista busca discutir como a louça e o café foram introduzidos na
sociedade brasileira e nas relações de trabalho, dialogando com os 
significados e memórias desse processo para a população negra nas
lavouras de café com mão-de-obra escrava.

"o café que produzimos e
servimos nós não tomamos"
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FICHA TÉCNICA
Artistas: Aline Cozta, Ana Almeida,  Arcasi,  Carla Santana,  Crislaine

Tavares, Edzita SigoViva, Ellen Alves, Jessica Xavier, Joyce Candeia, Loli
Brito, Hairam Sotnas, Marta Supernova, Pamella Magno e Susan Soares.

 Curadoria: Keyna Eleison
Coordenação: Panmela Castro

 Produção executiva: Artha Baptista
Produtor: Bruno Oliveira

Assistentes de projetos: Fernanda do Vale, Letícia Camacho, Luisa Calixto
e Maybel Sulamita

Iluminador: Boy George Jp
Montagem: KBEDIM

Designer: Cristiane Paranhos
Tradução: On the Road ELS

Suporte operacional: Matheus Marques
Assistente de expografia: Deborah Anjos

Realização e produção: Rede NAMI 
Parceiros: Residência Artística Capacete e  Museu da República

Apoio: Fundação Ford



O #AfroGrafiteiras é um projeto de formação em arte urbana
da Rede NAMI focado na expressão e promoção do
protagonismo de mulheres afro-brasileiras. Em 2019, durante
seis meses as participantes frequentaram oficinas de graffiti,
juntamente a rodas de conversas com especialistas sobre
diversos temas, como: história das mulheres, história do povo
negro, autocuidado, direitos sexuais e reprodutivos, solidão da
mulher negra e violência contra a mulher. Através da discussão
desses temas, e de situações de opressão e exclusão social
vivenciadas pelas participantes, as obras que integram a
exposição #AfroGrafiteiras abordam a experiência dessas
mulheres na sociedade, sua ancestralidade, a luta por direitos e
seus anseios para o futuro. A exposição conta com 40 telas de
mulheres participantes do projeto.

Exposição #AfroGrafiteiras
2019

Mais sobre o programa
Realizado pela Rede NAMI com o patrocínio da Ford
Foundation, o curso oferece aulas teóricas, práticas e rodas de
conversa.Quer fazer parte do projeto #AfroGrafiteiras no ano
que vem? As inscrições estão abertas para 2020. Para se
inscrever acesse nosso site:  www.redenami.com 







FICHA TÉCNICA
Artistas: Aline Rocha Correa, Andrea Almeida, Agatha Fiuza, Aline Alves,

Ana Carolina Gomes, Ana Claudia Lemos, Ana Letícia Silva, Aline
Fernandes Peres, Anna Carla Rosa, Ana Luiza Macedo, Belizia Moraes,
Bruna Lima, Bruna Soares, Cassia Cunha, Caroline Menendes, Claudia

Oliveira, Dionísio, Edilene Junger, Irene Eurolean, Karina Romano, Larissa
Teixeira Barbosa, Luanda Santana Costa, Luiane Amorim, Maria Luiza da
Silva, Mariana Lima, Maya, Nara da Silva, Rafaela Costa, Renata Anchieta,

Renata Rodrigues, Sara Gomes Sena, Vanessa Lima, Tâmara de Souza
Campos, Thaís Santana, Thalita Maciel, Thamires Soares, Thaiza Santos

Gonzaga e Thaynara Alves.
Coordenação: Panmela Castro

Produção executiva: Artha Baptista
Produtor: Bruno Oliveira

Assistentes de projetos: Fernanda do Vale, Letícia Camacho, Luisa Calixto
e Maybel Sulamita

Designer: Cristiane Paranhos
Montagem: KBEDIM

Suporte operacional: Matheus Marques
Assistente de expografia: Deborah Anjos

Realização e produção: Rede NAMI
 Parceiros: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) e          

 Museu da República
Apoio: Fundação Ford


