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Nascida na divisa entre Diadema e São Paulo, 
Alice Shintani (1971) é formada em engenharia 
de computação pela Unicamp. Nos anos 1990, 
trabalhou ativamente nos projetos iniciais de 
implantação da internet no Brasil. A partir de 
2001, migra para as artes visuais através de cursos 
extra-acadêmicos e participações em mostras 
individuais e coletivas no país, como “Rumos Itaú 
Cultural Trilhas do Desejo” (Itaú Cultural, 2007-
2008) e “Nova Arte Nova” (CCBB RJ e São Paulo, 
2008-2009). A partir de 2010, passa a acompanhar 
a reocupação do espaço público pelas ruas 
de São Paulo. Entre 2014 e 2016, desliga-se 
completamente do sistema de arte e atua como 
vendedora ambulante de doces em tempo integral 
em feiras livres e praças da cidade. Retorna ao 
circuito em 2017, quando recebe uma bolsa 
de residência na instituição Delfina Foundation 
(Londres, Reino Unido) como premiação da feira 
SP–Arte e é artista-visitante convidada na Valand 
Academy (Gotemburgo, Suécia). Desde então, tem 
conduzido propostas artísticas no tensionamento 
entre espaços públicos, institucionais e comerciais. 
Foi uma das artistas participantes da 34ª Bienal de 
São Paulo “Faz Escuro Mas Eu Canto” (2020-2021) 
e do seu programa de mostras itinerantes (2022-
2023) em São Luis (MA), Campinas e Campos do 
Jordão (SP), Fortaleza (CE), Belém (PA), Santiago 
(Chile) e Arles (França).

Dentre as possíveis intersecções entre o fazer 
artístico e a vida cotidiana, Alice Shintani procura 
uma das mais sutis. Não se trata da arte que 
comenta as notícias dos jornais, nem da arte que 
se impõe no tecido urbano como monumento 
inerte, e sim a vivência próxima dos afetos e 
violências diários que têm como contraponto 
o fazer gradual que envolve cores, formas e 
luminosidades. Evitou, entretanto, fazer coincidir 
sua produção somente com os lugares e os 
suportes do circuito artístico estabelecido. 

Por meio da fricção entre questões formais, 
conceituais, sociais e mercadológicas, Shintani 
se debruça sobre as noções de visualidade e 
visibilidade de maneira a problematizá-las. Ainda 
que muito de sua obra possa ser chamada de 
pintura, ela se alimenta de vivências diretas do 
espaço urbano e dos acontecimentos sociais, ao 
mesmo tempo em que experimenta modos de 
circular em contextos variados, junto a públicos 
pouco familiarizados com a liturgia dos espaços 
expositivos. 

+ http://linktr.ee/aliceshintani

Foto:: Joana Luz (Cortesia LUMA Foundation)
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Foto: Levi Fanan (Cortesia Fundação Bienal de São Paulo)
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Menas 2013-2021 / 34a Bienal de São Paulo Faz Escuro Mas Eu Canto / guaches e bordados sobre papéis sanfonados sobre embalagens de produtos alimentícios e de limpeza



“Menas é uma instalação cambiante, quer dizer, que muda de 
arranjo e composição a cada espaço e contexto que ocupa. Seus 
elementos foram concebidos em um período em que a artista estava 
afastada dos contextos oficiais de exposição e circulação de arte 
contemporânea. Shintani estava então trabalhando diretamente nas 
ruas, vendendo brigadeiros e acompanhando as transformações 
graduais da convivialidade em um país que vivia um estágio, ainda 
em curso, de profundo desmonte político e social de suas estruturas. 
Em casa, pintava, costurava e dobrava papéis de modo meticuloso, 
criando um repertório de convites à deambulação do olhar. Trata-se 
de um repertório de materialidade leve, que pode ser compactado e 
transportado com pouco esforço, mas que se abre de modo análogo 
à montagem da barraca de um feirante ou do tabuleiro de um 
ambulante. As estruturas que emprestam volume e ritmo para suas 
formas são caixas de papelão apropriadas de mercados da cidade.”

(Catálogo da 34a Bienal de São Paulo “Faz Escuro Mas Eu Canto”)
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Menas 2013-2021 / guaches e bordados sobre papeis sanfonados sobre embalagens de produtos alimentícios e de limpeza



No encerramento da 34a Bienal de São Paulo Faz Escuro Mas Eu 
Canto, Menas foi partilhada em caráter de escambo (“meu trabalho 
na Bienal pelo seu trabalho na Bienal”) com os 351 funcionários 
e profissionais terceirizados que contribuiram para a realização 
do evento. Ao longo de uma semana, em turnos agendados, os 
profissionais foram convidados a visitar a antesala da curadoria no 
terceiro andar da Fundação Bienal e escolher a sanfoninha de seu 
melhor gosto. A sanfoninha escolhida era então carimbada e assinada 
pela artista, de forma a endossar o fetiche da obra para uma eventual 
comercialização futura. 

*Um agradecimento especial à Ana Roman, Jacopo Visconti e aos 
coordenadores da Fundação Bienal pelo entusiasmo e apoio logístico.



Menas 2013-2021 / partilha com funcionários e equipes terceirizadas no encerramento da 34a Bienal de São Paulo Faz Escuro Mas Eu Canto





Sem título, s.d. / Caixa de fósforos e pigmento em pó sobre piso 

“Alice Shintani emprega cores e formas como veículos 
para atuar no mundo, em escalas, suportes e contextos 
diversos. Para isso, almeja simplificar as condições e 
circuitos que atravessam e legitimam o seu trabalho: 
alcançar mais com menos, ou menas, como batizou 
uma obra recente. 

Sem título é uma espécie de projeto piloto desses 
princípios: a banal caixa de fósforos repleta de 
pigmento vermelho repousa sobre o solo sob constante 
risco de um acidente que espalhe a cor pelo espaço.”

Paulo Miyada 

(Catálogo de OSSO – Exposição-apelo pelo Amplo Direito 
de Defesa de Rafael Braga, Instituto Tomie Ohtake, 2017)



COMPRO OURO 2019 / Intervenção entre espaços público e institucional com equipes de arte-educadores e de limpeza do CCBB SP, carvão, urucum e alto-falantes 



COMPRO OURO 2019. Ao final do entardecer de uma sexta-feira, no cruzamento público que deu origem à cidade de São Paulo, a equipe terceirizada de arte-
educadores do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) inscreve lentamente um signo corporal da etnia Guaraní com o uso intensivo de carvão e sob o som digital 
amplificado de cânticos Xavantes; durante a hora seguinte, a inscrição à carvão é ritualmente coberta com pó vermelho de urucum com apoio espontâneo do público 
passante; ao final, os cânticos são progressivamente silenciados para dar lugar à equipe uniformizada de limpeza do CCBB, também terceirizada, que realiza a coleta 
dos resíduos e efetiva o encerramento da ação sob o olhar dos participantes e transeuntes. A algumas centenas de metros, os Guaraní seguiam mobilizados na 
ocupação do prédio da prefeitura; no noticiário da tv, a cobertura seguia intensa sobre os protestos dos coletes-amarelos franceses no outro lado do mar.  
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(1) Núcleo histórico da formação da cidade de São Paulo e localização 
do CCBB, onde a ação foi realizada.

(2) Padrão de pintura corporal guarani.

(3) Educadores do CCBB em contato com trabalhadores da região. 

COMPRO OURO

Com base na formação da cidade de São Paulo, 
identificada por sua consistente política de apa-
gamento de memória e invisibilizações, COM-
PRO OURO propõe uma experiência sensível 
com os públicos que frequentam a região do 
centro histórico da cidade. 

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) está 
localizado no núcleo do centro histórico de São 
Paulo (Figura 1), delimitada pelas ruas Direita, 
Quinze de Novembro e São Bento, em torno 
das quais a cidade foi fundada e expandida 
com a participação compulsória das populações 
originárias anteriores à colonização. Entretanto, 
equipamentos históricos e culturais da região 
oferecem poucos indícios do legado desses 
povos e, notadamente, sobre as condições de 
violência do processo de colonização, refletidos 
na ausência de referências indígenas em nomes 
de logradouros, edifícios ou monumentos, em 
visível contraste às homenagens a políticos, 
religiosos e bandeirantes.

Faz parte da paisagem presente da região, tra-
balhadores informais munidos de coletes com 

frases como “compra-se ouro”. São os “homens-
placa”, remunerados precariamente pelas horas 
que oferecem seus corpos à função publicitária 
ambulante. São personagens que reconhecemos 
cotidianamente na multidão por sua visualidade 
ostensiva e, paradoxalmente, invisibilizados em sua 
humanidade.

COMPRO OURO propõe um cruzamento entre 
duas situações do centro histórico de São Paulo 
aparentemente desconexas: a invisibilidade indíge-
na e a visualidade do “homem-placa”. 

A proposta é compartilhar uma experiência aberta 
e horizontal com o público da região, sem direcio-
namentos de leitura, de modo que cada espectador 
possa criar e estabelecer (ou não) suas próprias 
relações a partir de suas percepções de mundo e 
de sua vivência pessoal com o centro histórico de 
São Paulo. 

*Um agradecimento efusivo a Marcio Harum e à 
equipe de arte-educadores do J.A.C.A. Center pelo 
convite + realização deste projeto <3 



Centro histórico da cidade de São Paulo em março de 2019
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No dia 24 de junho de 2017 (Dia de São João), três bandeirões agitam-
se com ventiladores dentro da vitrine da ABER (Associação Brasileira 
de Encadernação e Restauro), como que não se aguentando no 
pequeno aquário. Atravessamos o corredor da galeria de lojinhas que 
dá saída para a Praça Dom José Gaspar, infestada por bandeirinhas 
coloridas que lembram as tibetanas que propagam orações ao sabor 
do vento. Todas as bandeiras possuem padrões geométricos que, ora 
parecem aves, ora lembram os azulejos que diariamente fazem fundo 
ao repórter da tevê que narra as peripércias do Congresso Nacional 
em tempos de impeachment da Presidente. Na calçada da praça, as 
mesmas bandeirinhas, agora expostas sobre toalhas bolivianas, são 
distribuídas por ambulantes que não parecem ser da região. Cavalos 
da Polícia Militar trotam à espreita com a estranha movimentação. 

Adentrando a praça em linha reta, uma coluna esvoaçante de 
bandeirinhas torna visível os fundos da sala de exposições da 
Biblioteca Mario de Andrade. Dentro da Biblioteca, invisível à maioria 
dos passantes da praça, há uma exposição com obras elegantes dos 
livros de história da arte conceitual. Entre elas, as 5 Telepathic Pieces, 
do Robert Barry, em inglês; um papel datilografado e assinado por 
Ian Wilson, também em inglês; publicações do Seth Siegelaub e da 
Lucy Lippard; e aquele bonito video do Joseh Beuys negociando com 
o coyote. Na entrada da sala, há uma pilha de catálogos da exposição. 
Alguns desses catálogos possuem intervenções grafitadas com os 
padrões das bandeirinhas e um encarte adicional com a tradução para 
português das 5 Telepathic Pieces. 

Tuiuiú, 2017. Intervenção entre espaços privado, público e institucional a 
convite do Coletivo Sem Título s.d. (Ana Roman, Thia Thiara e Thierry Freitas).
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Tuiuiú 2017 / Intervenção anônima em catálogo da exposição “Acordo de Confiança” e posterior devolução ao espaço expositivo na Biblioteca Mario de Andrade
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Tuiuiú 2017. Reinstalação durante residência na Delfina Foundation, Londres / Depoimento (2min51s): https://vimeo.com/247484438





Óia Brigadeiro 2013-2016 
Comércio ambulante de rua / Confecção e venda diária de brigadeiros e beijinhos de côco artesa-
nais em ruas, praças e feiras-livres na região da Avenida Paulista e arredores. 
+ http://fb.com/oiabrigadeiro

Bichetes / Peças em papel-cartão distribuídas 
aleatoriamente em caixinhas de brigadeiro 
“gourmet” comercializadas em vias públicas do 
entorno da Avenida Paulista. Formas variáveis, 
série sem numeração.

*intervenção sobre desenho de 
Thomas Hirschhorn





oluap oãs, 2013-2015 / série de videos / http://aliceshintani.info/projects/oluap-oas





Manãna 2013 (projeto não realizado) / Instalação imersiva para o Centro Universitário Mariantonia, São Paulo / Resina acrílica sobre paredes e teto, vitrola, vinil e amplificadores



Manãna é uma proposta de ocupação pictórica imersiva da sala principal situada no 
primeiro andar do Centro Universitário Mariantônia, histórico lugar de resistência 
durante a ditadura militar. Esta proposta partiu de gráficos estatísticos gerados em 
pesquisa sobre números existentes de mortes oficiais e desaparecidos no Brasil e no 
exílio durante o período da ditadura militar entre 1964 e 1985:

O gráfico estatístico gerado motivou o projeto final de intervenção pictórica nas paredes, 
colunas e teto do referido espaço, a ser realizado a partir de uma releitura do início da 
Quinta Sinfonia de L. V. Beethoven, também conhecida como a Sinfonia do Destino:

As paredes, teto e colunas serão pintadas em tons claros variados nas cores 
vermelho-alaranjado e branco, seguindo a marcação do projeto e simulando 
a incidência de luz natural e sombra nos elementos de superfície do espaço 
expositivo, de forma que, metaforicamente, a “luz siga entrando” através 
das janelas da sala no período noturno e, ao mesmo tempo, evidenciando a 
artificialidade dessa operação. Uma vitrola em loop reverberará a Sinfonia do 
Destino pelo ambiente em baixo volume. 

A despeito das motivações originais e referências citadas, Manãna é propos-
ta como uma experiência silenciosa e aberta ao espectador participante, 
convidando-o a movimentar o seu próprio repertório de ideias e a sua imag-
inação particular. 

Na língua japonesa, “amanhã” é a soma dos ideogramas “claridade” e “dia”.

Este projeto não foi realizado.





Bakemono 2011 / Instalação imersiva / Resina acrílica sobre telas sobre galeria comercial / Casa Triângulo, São Paulo / Foto: Edouard Fraipont



Bakemono 2011 / Instalação imersiva (projeto) / Resina acrílica sobre telas sobre galeria comercial / Casa Triângulo, São Paulo / Foto: Edouard Fraipont





Éter 2009 / Instalação imersiva / Alvenaria e resina acrílica sobre piso, paredes e teto em galeria comercial / Galeria Virgilio, São Paulo
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Dominó 2008 / Instalação / Resina acrílica sobre painéis expositivos móveis / Faculdade de Medicina USP Ribeirão Preto
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Estacionamento 2008 / Instalação / Resina acrílica sobre painéis expositivos / Mostra Oriente, Ocidente, CCSP São Paulo
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Ramen 2008 / Instalação / Resina acrílica sobre painéis expositivos / Mostra Estado de Exceção, Paço das Artes, São Paulo
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Quimera 2007 / Instalação imersiva / Resina acrílica sobre piso e paredes em galeria comercial / Galeria Virgílio, São Paulo
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Aproximações 2003-2007 / Série de pinturas em resina acrílica / Temporada de Projetos, Paço das Artes, São Paulo
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alice shintani 
São Paulo, Brasil, 1971. Vive e trabalha em São Paulo.

residências
2019 Complexo Hospitalar do Juqueri, Franco da Rocha; 
Compro Ouro, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. 
2018 Programa de residência Sweet Home, Hablar En Arte 
/ Curators Network, Madri. 2017 Programa de residência 
Delfina Foundation, Londres; Artista-visitante, lectures e 
studio-critics para a comunidade da Valand Academy, Go-
temburgo.

mostras individuais
2021 Mata À VENDA, Galeria Marcelo Guarnieri, Sao Paulo. 
2017 Menas, Galeria Marcelo Guarnieri, Sao Paulo. 
2013 O Cru e o Cozido, Galeria Marcelo Guarnieri, Ribeirão 
Preto. 2012 Hanafuda, Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janei-
ro. 2011 Bakemono, Casa Triângulo, Sao Paulo. 2010 Sinopse, 
Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janeiro. 2009 Éter, Galeria
Virgilio, Sao Paulo. 2008 Alice Shintani, Galeria Marcelo 
Guarnieri, Ribeirão Preto. 2007 Quimera, Galeria Virgilio, Sao 
Paulo; ; Estações, Centro Cultural Sao Paulo; Aproximações, 
Paço das Artes, Sao Paulo.

mostras coletivas selecionadas
2020-2022 34a Bienal de São Paulo Faz Escuro Mas Eu Canto 
(Pavilhão da Bienal) e itinerâncias (São Luís, Belém, Fortaleza, 
Santiago/Chile e Arles/França). 2017 Autumn Residents, Del-
fina Foundation, London; Shadowns &  Monsters, Gasworks, 
London; OSSO - Exposição-Apelo ao Amplo Direito de Defesa de 
Rafael Braga, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo. 2016 Olhar 
inComum, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba. 

+ http://linktr.ee/aliceshintani

2014 Survival Adaptations, Aggregate Space Gallery, Oakland; 65º 
Salão Paranaense. MAC Paraná, Curitiba. 2013 Utropic, Centre 
of Contemporary Art, Poznan; II Itamaraty Prize, Federal Gov-
ernment, Brasília. 2012 Técnicas de Desaparecimento, Guantana-
mo. 2009 Rumos Artes Visuais, Instituto Itaú Cultural, São Paulo, 
Brasília and Rio de Janeiro; 63o Salão Paranaense, MAC Paraná, 
Curitiba. 2008 Nova Arte Nova, Centro Cultural Banco do Brasil 
Rio de Janeiro e São Paulo. 2006 25o Arte Pará, Belém. 2004 VIII 
Bienal do Recôncavo, Sao Felix. 2003 Salão Bunkyo, Sao Paulo. 

premiações
2017 Prêmio de residência internacional SP-Arte, São Paulo. 
2014 100 Painters of Tomorrow. Thames & Hudson, Londres / 
Nova York. 2012 Prêmio-aquisitivo II Concurso Itamaraty de Arte 
Contemporânea, Ministério das Relações Exteriores, Brasília. 
2009 Finalista Bolsa Iberê Camargo, Fundação Iberê Camargo, 
Porto Alegre. 2007 Prêmio-aquisitivo 9o Salão Nacional Victor 
Meirelles, Museu de Arte de Santa Catarina, Florianópolis. 2006 
Prêmio-aquisitivo VIII Bienal Nacional do Recôncavo, São Félix. 
2004 Prêmio-aquisitivo 36o Salão de Arte Contemporânea de 
Piracicaba.

publicações selecionadas
2014 Catálogo 100 Painters of Tomorrow. Thames and 
Hudson, Londres. 2010 Goethe Institute Studio Visits, Stephanie 
Hessler, São Paulo. 2009 Revista Lugares, Fundação Iberê Cama-
rgo, Porto Alegre. 2008. Under Angst Und Isolation. GEE Magazine 
(july-august), Berlim.



Mata (2019-2021) / Guaches sobre papel / 34a Bienal de São Paulo “Faz Escuro Mas Eu Canto”

Foto: Levi Fanan (Cortesia Fundação Bienal de São Paulo)



Foto: Ângela Moraes


