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Objetos de uso cotidiano inspiram fabulações da memória, alimentos e 
seus modos de cozinhar e comer nos fazem atravessar os tempos. Nesta 
edição, compartilhamos algumas ideias que mobilizaram as conversas com 
os artistas Nita Monteiro e Shima. Nita borda histórias reais e inventadas. 
Shima cozinha suas tradições familiares de amanhã. Ambos, ao 
estabelecer processos de escutar os outros, narram suas próprias 
histórias. A seguir, trechos das conversas, um pouco da trajetória de cada 
um, imagens, perguntas e palavras geradoras que começam a mapear os 
percursos da residência #TEMPO.



NITA
MONTEIRO
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https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-residente-nita-monteiro/
https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-residente-nita-monteiro/


Mulher, mãe, artista visual e podcaster. Passou a infância em Angra 
dos Reis e mudou-se para São Paulo aos dezessete anos, onde vive e 
trabalha até hoje. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade de São Paulo, onde transitou pelos cursos de Artes 
Visuais e Design até se descobrir artista. Enquanto artista visual, 
investiga a presença de materiais envolvidos com a dimensão 
doméstica, afetiva e cotidiana. Baseia-se nos saberes ancestrais e 
populares, assim como nos trabalhos manuais feitos, em grande parte, 
por mãos femininas. Predomina, no conjunto de sua obra, o elemento 
têxtil e sua potencialidade narrativa, como uma forma de 
ficcionalização da vida.

Rio de Janeiro, 1990

NITA MONTEIRO



Seria possível uma arqueologia do cotidiano? Onde se depositam os gestos e os acontecimentos da 
vida comum no tempo presente? Nita se dedica a coletar coisas que habitam as casas, elegendo as 
que têm marcas do tempo e sinais de uso, as que estão velhas, rotas e gastas, à primeira vista 
insignificantes. Para a artista, cada um desses objetos é carregado de histórias e são eles os 
responsáveis por espacializar e materializar as memórias das casas. A partir de um processo de 
aproximação e intimidade com os elementos dessa coleção, Nita constrói novas narrativas ao 
manusear, recortar, colar, combinar e bordar os fragmentos reunidos. Suas fabulações costuram 
fragmentos das vivências femininas e domésticas bem como seus enfrentamentos, sonhos e 
criações, de vida e de morte, combinando suas narrativas pessoais com a de outras pessoas.

COMO COLECIONAR FRAGMENTOS DE VIDA?

>>> 
TRABALHO EM PROCESSO, 2022

BORDADOS E APLICAÇÕES DE RECORTES DE TECIDOS E 
TAPEÇARIA SOBRE TECIDOS.



“Me interessava muito entender a relação da memória e da ficção, como a 
gente traz a memória para o presente e a gente acaba inventando o 
presente. O quanto tem de ficção dentro das nossas memórias? A memória 
se alimenta em larga medida daquilo que os outros recordam de nós, 
tendemos a recordar como se fossem nossas as recordações alheias, 
inclusive as fictícias [citando José Eduardo Agualusa]. É muito como eu me 
sinto (...) com a memória de outras pessoas, vou construindo minha própria 
memória”. 

“Em minha pesquisa venho investigando a presença de materiais envolvidos 
com a dimensão doméstica, afetiva e do cotidiano. Objetos estes que 
pertenciam a diferentes pessoas, e que, por isso, são dotados de história e 
memórias da vida cotidiana (...) No conjunto da obra, percebe-se uma 
presença predominante do elemento têxtil e da sua potencialidade 
narrativa, como uma forma de ficcionalização da vida e de fixação da 
memória. As narrativas criadas surgem a partir de minhas experiências, e 
das inúmeras histórias que ouvi ao longo da vida. E têm também como 
referência os quilts, ou colchas de retalhos, que eram feitas antigamente, 
em sua grande maioria por mãos femininas. Os quilts eram, muitas vezes, 
usados como formas de contar histórias, e que, por se fixarem no objeto 
material, possibilitavam que as histórias fossem passadas de geração em 
geração.”

>>> 
TRABALHO EM PROCESSO, 2022
BORDADOS E APLICAÇÕES DE RECORTES DE TECIDOS E 
TAPEÇARIA SOBRE TECIDOS.



QUANTA 
FICÇÃO HÁ NA 
MEMÓRIA?
ESCOLHA UM OBJETO DA SUA CASA QUE 
TENHA ALGUM VALOR AFETIVO FAMILIAR. 
REÚNA DUAS OU MAIS PESSOAS PARA 
CONTAR A HISTÓRIA DESSE OBJETO. 
OBSERVE COMO CADA UM CONTA SUA 
VERSÃO. 

>>> 
MESA POSTA,

PARA A LIVE “DIÁLOGOS ARQUEOLOGIA-PELE” 
COM NITA MONTEIRO E SHIMA.

https://youtu.be/ETnieq5McbY?t=2272


#TEMPO TRANSFORMAÇÕES

“Dentro do campo de criação de narrativas, me interesso, também, 
por tratar da passagem do tempo através dos ciclos de vida, como: 
nascimento, vida, morte e renascimento. Incluindo também os 
ciclos da natureza e os ciclos femininos. Em meu trabalho a 
passagem do tempo é algo de extrema importância, seja ela no 
desgaste dos materiais e objetos cotidianos, seja nos ciclos da 
natureza e da vida, ou na construção de histórias e narrativas que 
são passadas de geração em geração.“

>>> 
TRABALHO EM PROCESSO, 2022
BORDADOS E APLICAÇÕES DE RECORTES DE TECIDOS E TAPEÇARIA 
SOBRE TECIDOS



CASA . MEMÓRIA . FICÇÃO . FABULAÇÃO . 
NARRATIVA . HISTÓRIAS . OBJETOS . 
COTIDIANOS . MARCAS DO TEMPO . CICLOS . 
FEMININO . MATERNIDADE .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]
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Shima (Hirokazu Shimabukuro) vive e trabalha em Belo 
Horizonte/MG e Carrancas/MG. Apesar de ter formação em Desenho 
Industrial e pós-graduação em Gestão Cultural, considera-se um 
polímata*, longe das especializações extremamente precisas, mas 
muito próximo de investigações profundas e específicas sobre o 
estar no mundo, associando saberes e disciplinas para traduzir em 
imagem, palavra e som o que o aproxima da Arte: aparatos para 
aferir realidades. Descende de indígenas uchinanchus, o que traz 
atravessamentos sobre o que é ser diaspórico no Brasil, imerso 
num estado permanente de crise.

*Polímata vem do grego polymathēs, que significa “aquele que 
aprendeu muito”. Atualmente, o termo é usado para designar 
pessoas que estudaram e aprenderam muito em várias áreas do 
conhecimento humano. (fonte: Sebrae)

São Paulo, 1978

SHIMA



Shima se identifica como um polímata, ou seja, como 
aquele que estuda, aprende e transita por diferentes áreas. 
Nas perambulações que realiza, as reflexões sobre o 
alimento e suas políticas estão entre seus principais 
interesses: cultivo, colheita, cocção, ingestão, digestão, 
dejeção. Por que comemos o que comemos? Quais os 
percursos dos alimentos até a sua digestão? Inspirado no 
“sushi de alface-americana”, receita tradicional de sua 
família, Shima recupera palavras e histórias familiares 
para narrar o percurso de um alimento, de Okinawa a São 
Paulo. Geopolítica, agricultura, modos de plantar e 
cozinhar, afetos e sabores vão enredando um vocabulário 
intercontinental, que mescla distintas temporalidades e 
percepções sobre a vida humana e sua manutenção a 
partir do alimento.

QUAL A RELAÇÃO ENTRE COZINHA E PALAVRA?

>>> 
O PRIMEIRO ARROZ JAPONÊS PLANTADO EM 
TERRAS BRASILEIRAS, 1970. 
IMAGEM ENCONTRADA PELO GOOGLE

>>> 
PADLET DO SHIMA COM 

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
DA PESQUISA TEMPO.

www.padlet.com/ShimaBR/deaaz

http://www.padlet.com/ShimaBR/deaaz


“Uma receita que sobreviveu à Segunda Guerra, e ela mistura esses tempos, faz esse choque de 
culturas: é um sushi de alface-americana com maionese, que é uma receita da infância da minha 
mãe. Ela nasceu em 1948, três anos depois do término da Segunda Guerra, e ela se lembra desde 
sempre de comer esse sushi em Okinawa, local onde estão instaladas as bases americanas até 
hoje. Cinquenta e cinco por cento da área de Okinawa é americana. Depois da Segunda Guerra a 
minha tia-avó trabalhava como empregada doméstica para as famílias americanas e costumava 
ganhar uns potes de maionese (...). Apesar de ser uma memória afetiva da infância de um sabor 
de afeto que a conecta com a tia, a minha mãe passou a fazer essa receita no Brasil depois dos 
anos noventa (...) quando a alface-americana é liberada para o público brasileiro. Antes disso, toda 
a produção de alface-americana do cinturão verde de São Paulo (...) era dirigida ao McDonald's. (...) 
Eu sinto que tem essa convergência com a comida que é onde estão todas as nossas escolhas, de 
preferências ou o que somos forçados a consumir e nem sempre é o que verdadeiramente a 
gente escolhe, mas o que nos dão.”

“Gosto de pensar a cocção como o tempo das palavras.”   

>>> 
SUSHI DE ALFACE-AMERICANA COM MAIONESE, 
RECEITA DIASPÓRICA (CERCA DE 1945), VINDA DE 
OKINAWA PARA O BRASIL.



COMO OS 
SABORES 
CARREGAM O 
TEMPO?
AS EXPERIÊNCIAS DE 
COZINHAR E COMER 
CARREGAM AFETOS E 
EMOÇÕES RELACIONADOS A 
DISTINTOS LUGARES DA 
MEMÓRIA.  QUAL COMIDA OU 
RECEITA TE TRANSPORTAM 
NO TEMPO?

>>> 
OBRAS DA SÉRIE “TEMPOS”, 2022

PIGMENTO PERMANENTE SOBRE TECIDO DE ALGODÃO, 
DIMENSÕES VARIÁVEIS.



#TEMPO EM SINCRONIA

“Todo alimento sincroniza em si a multiplicidade dos tempos em um só 
tempo (agora). O tempo do arroz, que é diferente do tempo do feijão. O 
tempo do açúcar e do sal. O tempo dos seres que fincam raízes na 
terra e o tempo dos seres que se movem sobre (e sob) o planeta, 
catalizados pelo fogo, pela água e pelo próprio tempo. Alimentar-se é 
entrar em sincronia com tudo o que transita pelo corpo, pelo tubo 
digestivo, e alimenta redes (sanguíneas, linfáticas), sustentadas pela 
respiração e pelos batimentos cardíacos. É introjetar a história, a 
cultura e a memória de uma sociedade. Minha pesquisa atual estuda o 
trânsito destes alimentos, mas também busca hackear o fluxo destes 
alimentos pela cidade, tendo como (ainda remota) possibilidade a 
redução da insegurança alimentar que hoje assola 33 milhões de 
brasileiros e joga o país novamente no mapa da fome.” 

>>> 
RECORTE DO VÍDEO “DIÁLOGOS ARQUEOLOGIA-PELE”
COM NITA MONTEIRO E SHIMA

https://youtu.be/ETnieq5McbY?t=4329


FOME . ALIMENTAÇÃO . ALIMENTO . 
COCÇÃO . DIGESTÃO . DEGUSTAÇÃO . 
FLUXOS . SABORES . MEMÓRIA . 
PALAVRA . POLÍTICA . CULTIVO . 
DESCARTE . ÉTICA . VIDA . 
BIOLÓGICO . CRONOLÓGICO .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



ARQUIVO DE 
CONTEÚDOS/IA
Na seção de conteúdos do site do IA, você encontrará os links 
para todas as lives transmitidas pelo nosso canal do YouTube, 
caso não tenha participado ao vivo ou deseje rever alguma.
São conteúdos que complementam as pesquisas e as práticas 
educativas dentro ou fora da escola. Os docentes podem usar 
para sua própria formação ou a dos alunos, compartilhar em 
sala de aula em trechos ou integralmente.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-conteudos/


SÉRIE DIÁLOGOS COM NITA MONTEIRO E SHIMA

A já tradicional "Série Diálogos", que se configura como o 
resultado de exercícios de criação realizados em duplas de 
trabalho durante o programa de residência  do IA – Instituto de 
Arte Contemporânea de Ouro Preto –, encerra o ano de 2022 em 
sua quarta edição, tomando várias formas, como a dos grãos de 
areia de uma ampulheta que mede o TEMPO.
Aqui, você poderá acessar a live com os diálogos entre os dois 
artistas desta edição da Correspondência Pedagógica. 

ARQUEOLOGIA-PELE
Diálogos com Nita Monteiro e Shima
Uma artista põe a mesa enquanto outro cozinha. Objetos e 
alimentos dialogam em viagem pelas lembranças, misturando 
memórias familiares e transformando vida em ficção, num 
exercício de arqueologia cotidiana. Peles que trazem novos 
sentidos por aproximação.

https://www.youtube.com/watch?v=FJB7hpuAotU
https://youtu.be/ETnieq5McbY?t=167


Esta é a última live do Programa Educativo 2022 voltado para 
pessoas educadoras. O conteúdo com caráter de formação, tem 
como palavra da vez a mesma que foi o ímã da quarta edição do 
Programa de Residência Artística 2022: TEMPO.

A transmissão compõe uma série de materiais e ferramentas que 
lançamos durante o ano e contribuem para a prática educativa das 
artes junto aos alunos.

PROGRAMA EDUCATIVO #TEMPO

https://www.youtube.com/watch?v=FJB7hpuAotU
https://www.youtube.com/watch?v=j-_x3-lLNGE


#TEMPO MOSTRA: PROCESSOS ABERTOS 

Nestas “Paisagens impermanentes”, mostra lançada na live “Conversas 
entrelaçadas” do dia 11 de novembro, as pessoas artistas residentes do 
quarto e último Programa de Residência Artística 2022 do IA – Instituto de 
Arte Contemporânea de Ouro Preto, arraigado da palavra #TEMPO, fazem 
um convite a percorrer rastros que levam à perda das noções do próprio 
tempo e de espaço para o encontro do que se esquece.

Participaram da construção deste ateliê digital o membro do Coletivo de 
Arte Negra e Indígena (CARNI) e produtor cultural Abiniel João 
Nascimento, Bruno Novaes, que tem obras que compõem o acervo do 
Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, Charlene Bicalho, que 
trabalha com interven[ação], a mulher, mãe, artista visual e podcaster 
Nita Monteiro, o polímata e descendente dos indígenas uchinanchus 
Shima e Xikão Xikão, que se interessa pelas autoimagens.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-artistas-tempo/


"PAISAGENS IMPERMANENTES" CLIQUE PARA ACESSAR

https://padlet.com/ia_ouropreto/processosabertos_tempo
https://padlet.com/ia_ouropreto/processosabertos_tempo
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