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RESUMO 
 

Wega Nery (1912-2007) foi uma artista plástica brasileira com trajetória de 60 anos 

de carreira artística e mais de 1000 trabalhos catalogados. Nessa longa trajetória, 

surgiram trabalhos artísticos de diferentes fases, sendo elas: “Influências 

Acadêmicas”; “Estudos Formais”; “Desenhos”; “Vitrais”; “Transição e Expansão”; 

“Paisagens Imaginárias” e “Suavização”. Wega iniciou sua carreira, em 1946, com 

obras figurativas, frutos de seu período de estudo na Escola de Belas Artes, que 

traziam temas nostálgicos da infância, evidenciando ambientes domésticos e 

familiares da artista. Após estruturar sua pintura e representação pictórica e se 

aprofundar nos estudos da pintura, Wega adentrou no mundo preto e branco das 

não-referências e não-realidades, foi a fase dos desenhos monocromáticos a 

nanquim. À medida que sua liberdade de representar o real aumentava, a cor 

ressurgia, agora na abstração com telas de pequenos formatos, desenho ainda 

geométrico e paleta contida, informalmente conhecidas como “Vitrais”. Nos anos 60 

e 70, a pintura gestual tornou-se um instrumento de expressão na criação da artista, 

que trabalhava com pinceladas generosas formando largas manchas de cores 

vibrantes, feitas com uma espátula que seguia seu impulso emotivo, era a fase 

“Paisagens Imaginárias”. Em meados dos anos 80, devido à idade avançada, a 

artista desacelerou sua produção, o que configurou a fase “Suavização”. Durante 

todo esse período de dedicação à arte, Wega desenvolveu sua linguagem artística e 

conquistou reconhecimento nacional e internacional. Os “Retratos” também foram 

obras importantes, que apareceram na maioria das fases pictóricas de Wega. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fases pictóricas; trajetória artística; linguagem artística; retratos; 

espátula. 
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ABSTRACT 

Wega Nery (1912-2007) was a Brazilian artist with 60 years of artistic career and 

cataloged over 1000 works. In this long history, there were artistic works from 

different phases, which were: “Academic Influences”; “Formal Studies”; “Drawing”; 

“Stained Glass”; “Transition and Expansion”; “Imaginary Landscapes”; “Mitigation”. 

Wega began her career in 1946 with figurative works, fruits of her period of study at 

the School of Fine Arts, theses works brought nostalgic themes of childhood, showing 

the home and family environment of the artist. After designing her painting and 

pictorial representation and deepen the studies of painting, Wega entered in black 

and white world of non-referrals and non-realities, it was the phase of the ink 

monochrome drawings. As your freedom to represent the actual increased, the color 

reappeared, now in abstraction with small-format screens, even geometric drawing 

and palette contained, informally known as "Stained Glass". In the 60‟s and 70‟s, the 

gestural painting has become a tool of expression in the creation of the artist, who 

worked with generous flicks forming large patches of vibrant colors, made with a 

spatula that followed her emotional impulse, it was the phase "Imaginary 

Landscapes". In the mid-80‟s, due to advanced age, the artist has slowed her 

production, which set the phase “Mitigation”. During this entire period devoted to art, 

Wega developed her artistic language and won national and international recognition. 

The "Portraits" were also important works that have appeared in most Wega pictorial 

phases. 

 

 

KEYWORDS: pictorial phases; artistic career, language arts; portraits; spatula. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho apresenta o estudo das fases pictóricas da artista plástica Wega 

Nery e as buscas estéticas que promoveram a trajetória de sua linguagem artística. 

Trajetória essa, que partiu de suas obras figurativas, passando pelos desenhos em 

nanquim, pinturas a óleos monocromáticos, até chegar à fase da abstração gestual, 

com destaque para suas Paisagens Imaginárias.  

Tal pesquisa foi realizada a partir da análise das condições histórico-culturais 

em que Wega Nery esteve inserida, bem como um detalhamento do percurso de sua 

vida, que evidencia os motivos e circunstâncias que a impulsionaram em suas 

escolhas pessoais e profissionais, fazendo desse processo, um fio condutor para a 

abordagem das fases pictóricas da artista.  

A principal intenção desse estudo é mostrar a relevância do tema, já que “O 

estudo deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito, ou rever sob uma ótica 

diferente o que já se disse” (ECO, 2001, p. 22).  

Os materiais de pesquisa foram as obras de Wega, depoimentos de familiares 

da artista, de críticos de arte, catálogos, revistas, entrevistas, acervos, jornais, livros, 

agendas e diários pessoais, entre outras análises documentais. Essas análises 

tornar-se-ão mais compreensíveis com base nesse dizer: 

Ao nos depararmos com o objeto de estudo da Crítica Genética1, 
diários, anotações, rascunhos, estamos, necessariamente, 
acompanhando uma série de acontecimentos interligados que levam 
à construção da obra, estamos diante de um objeto móvel, um objeto 
em criação. (SALLES, 2000, p. 32) 

Também foram feitas pesquisas virtuais em sites de instituições e centros 

culturais, além de visitas a museus, galerias de arte e à casa da artista na cidade do 

Guarujá, SP. 

No primeiro capítulo, intitulado Breve história da arte contemporânea: 
período de 1945 a 2000, apresenta-se um levantamento dos movimentos artísticos 
                                                 
1 Crítica Genética trata-se de uma investigação que indaga a obra de arte a partir de sua fabricação, a partir de 
sua gênese. 
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contemporâneos da época em que Wega atuou como artista plástica. Além da 

apresentação dos movimentos mais significativos, em âmbito nacional e 

internacional. Também foram citados artistas expoentes e suas respectivas 

tendências. O contexto histórico-cultural tornou-se importante nessa pesquisa, visto 

que, devido à longa trajetória artística de mais de 50 anos, a linguagem pictórica da 

artista sofreu influências relevantes para a determinação de cada fase de seu 

trabalho. 

Alguns movimentos artísticos foram importantes e serviram como estímulo 

para Wega como, Expressionismo-Abstrato e Arte Informal. Outros foram 

movimentos expostos nesse capítulo, que convieram apenas para situá-la na 

contemporaneidade em que viveu, dentre eles, Novo Realismo, Concretismo e Neo-

Concretismo, Pop Art; Arte Cinética, Op Art; Hiper-Realismo, Minimalismo, Land Art; 

Happening, Body Art; Arte Povera, Arte Conceitual, Informalismo, Neo-

Expressionismo, Neo-Conceitualismo e New Media Art. 

No auge de sua carreira artística, críticos de arte e jornalistas classificaram 

Wega Nery como uma artista plástica, ora expressionista, ora abstrata, ora 

expressionista-abstrata. 

É esse espaço que ela percorre com sua espátula e seu largo gesto, 
porque esta expressionista, esta abstracionista, é também uma 
pintora de gesto, uma aproveitadora do único fato importante que nos 
deixou a indicação da action painting, ou seja, o valor do impulso que 
a mão, conhecendo o desígnio íntimo do artista, arrancada do anda e 
transfigura em linhas, formas, estruturações. (RIBEIRO, 1971, p. 03) 

O Capítulo 2 – Cronologia de Wega Nery detalha a trajetória de vida e 

artística de Wega, com o objetivo de revelar informações indispensáveis a respeito 

da biografia da artista plástica, que permitem estabelecer relações com a trajetória 

de seu trabalho, consequentemente de sua linguagem artística no decorrer das fases 

pictóricas, por meio das informações sobre sua vida particular, carreira artística, 

exposições e premiações. Para tal, as principais fontes de pesquisa foram livros 

sobre a artista, como Wega Nery - Reflexos do real invisível de Emanoel Araújo; 

Wega liberta em arte: 1954-1974 de Geral Ferraz; Wega Nery de Jorge Anthonio e 
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Silva; A Ilha Verde de Wega – 50 anos de pintura de Wega Nery de Wagner Barja, 

entre outros. Além de catálogos de exposições e documentos particulares de Wega, 

que estão em posse da família. 

De acordo com depoimentos de familiares, análise de agendas pessoais, 

gravações em fitas VHS e cadernos de artista, algumas das fases pictóricas de 

Wega Nery foram estabelecidas e nomeadas pela própria artista, outras 

determinadas por expoentes críticos de artes e pelos familiares mais próximos. 

No Capítulo 3 – Fases pictóricas de Wega Nery, identificam-se quais foram 

as buscas pictóricas de cada fase da artista. Para tanto, além de justificar as 

transições de suas fases, também mostram-se como referência e exemplo, as fases 

de pintores como Pablo Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954) e Paul 

Cézanne (1939-1906). Para embasar essa comparação, foram utilizados autores 

como Giulio Carlo Argan, Ernest H. Gombrich, John Richardson, Michel Hoog, Meyer 

Schapiro, Antony Mason, Xavier Girard, Marie-Laure Bernadac e Paule Du Bouchet. 

Nesse capítulo, foi feita uma abordagem sobre todas as fases da pintura da 

artista com ênfase na trajetória de sua linguagem pictórica, levando-se em conta as 

técnicas e influências de cada fase.  

Pode-se dizer que, a linguagem artística alcançada por Wega, no auge de sua 

carreira, foi resultado da somatória de suas buscas: “Influências Acadêmicas”, 

“Estudos Formais”, “Desenhos”, “Vitrais”, “Transição e Expansão”, “Paisagens 

Imaginárias” e “Suavização”. Nessa progressão pictórica, cada fase permaneceu 

com um resquício discreto, mas notável de outra, como se fosse a essência de cada 

obra. Citações de escritores, jornalistas e críticos de arte renomados como Geraldo 

Ferraz (1905-1979), Sérgio Milliet (1898-1966), Osório César (1895-1979), Radha 

Abramo, Emanoel Araújo, Mirian de Carvalho, entre outros, além de dizeres de Wega, 

foram fundamentais para justificar a trajetória da linguagem  pictórica da artista.  

O Capítulo 4 – Retratos refere-se a obras intertemporais que não podem 

compreender uma única fase específica, pois tratam-se de um tema ao qual a autora 



 17 

sempre recorreu e criou durante algumas de suas fases pictóricas, exceto na fase 

dos “Desenhos” e dos “Vitrais”. Para estabelecer esse tema, citações de críticos de 

arte foram fundamentais,  entre eles Geraldo Ferraz, Casemiro Xavier de Mendonça 

(1948-1992) e Olívio Tavares de Araújo.  
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CAPÍTULO 1  

BREVE HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA: PERÍODO 
DE 1945 A 2000 
 

Wega Nery atuou entre os anos 1945 e 1999. Para melhor compreender a 

trajetória de sua linguagem artística e de suas fases pictóricas, é importante uma 

breve apresentação do contexto histórico e da arte contemporânea nacional e 

internacional desse período. Para tanto, segue um recorte cronológico dessa época 

da história e das artes visuais do período. 

Na década de 40, com a Europa destruída pela expansão do Nazismo e sua 

consequente derrota na II Guerra Mundial, o centro de arte mundial se transferiu de 

Paris para a economia mais forte e emergente dos EUA, dando início à Escola de 

Nova York2. Diversos artistas europeus migraram para lá, em busca da liberdade de 

expressão e de um ambiente mais promissor e ainda não explorado. Com isso, a 

arte norte-americana teve uma rápida progressão.  

 
Fig. 1. Jackson Pollock, Convergence, 1952, Óleo sobre tela, 237,5 x 393,7 cm, Albright Knox Art 

Gallery, Buffalo, Nova York, EUA. 
                                                 
2  A Escola de Nova York (sinônimo da pintura expressionista-abstrata) foi um grupo informal de artistas 
americanos da década de 50 e 60, que atuavam em Nova York.  
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Evidenciaram-se artistas como Willem de Kooning (1004-1997), 

expressionista-abstrato; Jackson Pollock (1912-1956), precursor da Action Painting 

(pintura de ação) e Mark Rothko (1903-1970), que tinha muita influência do 

abstracionismo de Kazimir Malevich (1878-1935) e Piet Mondrian (1872-1944). 

Também nessa época, surgia a Arte Informal na Europa, com tendência 

expressionista-abstrata. Eram pinturas sem forma (por isso, informal), sem traços de 

geometria ou figuração. Dentro da Arte Informal, o Tachismo (do francês tache, 

português mancha) trazia manchas vigorosas e grafismos com características 

orientais. Henri Michaux (1899-1984) e Hans Hartung (1904-1989) foram pintores 

tachistas. A “Pintura Matérica” de Jean Fautrier (1898-1964) e Jean Dubuffet (1901-

1985), trabalhava com diversos tipos de materiais sobre a tela. Essa pintura também 

foi classificada por Dubbuffet, de “Arte Bruta”. 

 
Fig. 2. Jean Dubuffet, Texturologie LXIII, 1958, Óleo sobre tela, 129,5 x 161,9 cm, Tate Gallery, 

Londres, UK. 
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Em 1948, surgiu o Grupo CoBrA (Copenhagen; Bruxelas e Amsterdã), tendo 

como mentores os artistas Karl Appel (1921-1949), Asger Jorn (1914-1973) e Pierre 

Alechinsky (1927-1958), entre outros.  

Ao mesmo tempo em que terminava a II Guerra Mundial (1939-1945), no 

Brasil, o Estado Novo (1937-1945) chegava ao fim, trazendo uma revolução política 

e também cultural. Em 1947, foi inaugurado o MASP, Museu de Arte de São Paulo. 

Um ano depois, foram inaugurados dois importantes Museus de Arte Moderna, o 

MAM-SP e o MAM-RJ.  

Nas décadas de 40 e 50, destacaram-se muitos artistas plásticos brasileiros, 

dentre eles: Cândido Portinari (1903-1962), com temas históricos e retirantes 

sofridos do nordeste brasileiro;  

 

Fig. 3. Candido Portinari, Retirantes, 1944, Óleo sobre tela, 190 x 180 cm, MASP, São Paulo, SP. 
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Di Cavalcanti (1897-1976), que privilegiava figuras femininas, com características do 

Impressionismo e do Simbolismo; Lasar Segall (1891-1957), pintor, desenhista, 

escultor e gravador, foi um artista com características expressionistas e influências 

europeias, que retratava o drama do ser humano; Anita Malfatti (1889-1964), que 

trabalhava sob influencia de seu aprendizado na Europa; Tarsila do Amaral (1886-

1973), que adaptou cores e formas brasileiras à tendência do Cubismo; Flávio de 

Resende Carvalho (1899-1973), pintor e desenhista ligado ao Expressionismo, que 

adotou a figura humana como tema frequente, sendo que produziu vários retratos de 

personalidades brasileiras; José Pancetti (1902-1958), com suas paisagens 

marinhas; Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), artista influenciado pelas artes 

negra e indígena; Milton Dacosta (1915-1988), que tinha influências cubistas 

adaptadas ao cenário brasileiro; Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), que atingiu 

seu apogeu como paisagista pintando o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ; Ouro 

Preto, MG e Itatiaia, RJ; além de outros importantes artistas plásticos brasileiros.  

Na Europa, no final dos anos 50, surgiu em Paris uma reação contra o 

Expressionismo-Abstrato e a Arte Informal, que primava pela aproximação com a 

realidade. Designado de Novo Realismo, por conta do manifesto do Novo Realismo 

publicado em 1960, que defendia o real e não algo imaginativo ou conceitual, trazia 

obras de artistas como Armand Pierre Fernandez, o Arman (1928-2005), César 

Baldaccini (1921-1998), Yves Klein (1928-1962) e Daniel Spoerri (1930-), entre 

outros, que utilizavam os objects trouvés (objetos ordinários) para técnica de 

assemblage, isto é, juntavam objetos e materiais desprezados, cartazes de rua 

rasgados e descolados, para compor uma obra que propunha uma nova reflexão 

sobre esse objeto reutilizado e redefinido. Quanto a isto, o historiador de arte Giulio 

Carlo Argan escreveu:  

Há três hipóteses ao comportamento da sociedade em relação aos 
mesmos objetos: o artista opõe um comportamento diferente e 
contraditório; o artista repete um comportamento da sociedade; o 
artista revela o verdadeiro comportamento da sociedade, sob a 
ordem aparente de sua projetualidade tecnológica. (ARGAN, 2006, p. 
559) 
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Fig. 4. Daniel Spoerri, Kichka's Breakfast, 1960, 36,6 x 69,5 x 65,4 cm, MoMA, Nova York, EUA. 

 
Na década de 60, no Brasil, surgiram os movimentos Concretista e 

Neoconcretista, impulsionados pelas edições da Bienal Internacional de São Paulo. 

Foram feitas a I Exposição Nacional de Arte Abstrata com segmentos da arte 

abstrata geométrica e não-geométrica e a I Exposição de Arte Concreta unindo 

paulistas e cariocas. Criaram-se o Grupo Ruptura (SP) e o Grupo Frente (RJ), com a 

formação da proposta neoconcreta, dando início ao Manifesto Neoconcreto (1959). 

Participaram os artistas plásticos, Alfredo Volpi (1896-1988), Waldemar 

Cordeiro (1925-1973), Mira Schendel (1919-1988), Lothar Charoux (1912-1987) e 

Arnaldo Ferrari (1906-1974) de São Paulo, além de artistas que vieram do grupo 

Abstração. No Rio de Janeiro, Lygia Clark (1920-1988), Hélio Oiticica (1937-1980), 

Rubem Valentim (1922-1991), Abraham Palatnik (1928-), Osmar Dillon (1930-), Lygia 

Pape (1927-2004), Milton Dacosta (1915-1988), Ivan Serpa (1923-1973) e Maria 

Leontina (1917-1984). Todos foram protagonistas desses movimentos. 
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Fig. 5. Lygia Clark, Planos em superfície modulada nº 5, 1957, Tinta industrial sobre madeira, 80 x 70 

cm, Coleção de Adolpho Leirner. 

 
O período dos anos 60 foi o da pós-modernidade, com ideias diversificadas. 

Formaram-se vários movimentos simultâneos, com estilos distintos que 

permaneceram sem conflitos, mas construindo uma tendência múltipla. Diferente do 

momento da modernidade, que primava pela unidade. Para o escritor e curador 

Teixeira Coelho:  

[...] mesmo localizando essa concepção estética pós-moderna a partir 
dos anos 60, surgem as dúvidas sobre quem utilizou o termo pela 
primeira vez, quando e ao que se referia quando o fez. Críticos 
ingleses e norte-americanos de arquitetura – domínio onde o pós-
moderno cristalizou-se pela primeira vez com razoável clareza e de 
onde saiu para alastrar-se pelas demais artes – disputam quase aos 
tapas a primazia no uso do conceito em algum momento dos anos 70. 
Um brasileiro, porém, utilizou a palavra ainda nos anos 60. (COELHO, 
1986, pp. 62-63) 

 Já a professora Leyla Perrone-Moisés reportou que o pós-modernismo foi 

confundido com pós-estruturalismo, devido a certas semelhanças, principalmente 

porque nenhum dos dois foi uniforme, mas sim, desiguais e inconsistentes. 
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Nos anos de 1970, ocorreu nos EUA, uma virada cultural, chamada 
por uns de “pós-modernismo”, por outros, de “pós-estruturalismo”. 
Embora tenham pontos de coincidência ou de superposição, pós-
modernismo e pós-estruturalismo são coisas diversas, e nenhum dos 
dois é uniforme. O pós-modernismo é uma denominação pouco 
consistente, que ora se refere à cronologia, ora às práticas sociais e 
culturais do capitalismo tardio, ora a um estilo, visível sobretudo na 
arquitetura. O pós-estruturalismo é uma postura filosófica, um 
conjunto de novas maneiras de pensar o sujeito, sua constituição e 
suas práticas. (PERRONE-MOISÉS, 2003 , pp. 218-219)  

No final da década de 50, distante do Brasil, surgia um movimento que 

retomava a representação figurativa inspirada na cultura urbana: o Pop Art (arte 

popular). Iniciou-se na Inglaterra, com Richard Hamilton (1927-1967), mas foi nos 

EUA que o Pop Art revelou seu sentido: arte inspirada na sociedade de consumo, a 

partir de seus precursores Robert Rauschenberg (1925-2008) e Jasper Jones (1930-) 

que transformavam objetos vulgares em obras de arte. Também, Tom Wesselmann 

(1931-2004), James Rosenquist (1933-), Claes Oldenburg (1929-), Roy Lichtenstein 

(1923-1997) e sobretudo, Andy Warhol (1928-1987), que foi considerado o ícone do 

Pop Art, utilizando ironicamente as técnicas de serigrafia e fotomontagem.  

 
Fig. 6. Andy Warhol, Campbell's Soup I (Tomato), 1968. 
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Também nos anos 50, acontecia a Arte Cinética (do grego Kinesis, 

movimento), com seu mobiles e stabiles, que fazia uso de movimentos para efeitos 

visuais. Artistas como Alexander Calder (1898-1976), Yaacov Agam (1928-), Jean 

Tinguely (1925-1991), Pol Bury (1922-2005) e o brasileiro Abraham Palatnik (1928-), 

foram apontados como representantes desta linguagem, que foi seguida pelo 

movimento Op Art (arte óptica), que aplicava a participação involuntária do 

expectador, com menos expressão, mais visualização e ilusão de ótica, despertando 

os sentidos das pessoas. Teve como expoentes, Victor Vasarely (1908-1997), Jesús 

Rafael Soto (1923-2005) e Bridget Riley (1931-). 

Ao longo das décadas de 60 e 70, entrou em cena o Minimalismo ou Minimal 

Art, que apresentava a repetição de objetos. Expressividade e ilusão eram 

minimizados pelo uso de formas geométricas simples, cores simples e arranjos de 

objetos comuns. Artistas como Donald Judd (1928-1994), Robert Morris (1931-), Dan 

Flavin (1933-1996), Richard Serra (1939-), Carl André (1935-) e Sol LeWitt (1928-

2007) trabalhavam com simplicidade e ordem para produzir obras abstratas e 

objetivas, características do Minimalismo.  

 
Fig. 7. Sol LeWitt, Sem título, 1971, Litografia sobre papel, 35,5 x 35,5 cm, Tate Gallery, Londres, UK. 
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesus_Raphael_Soto&action=edit&redlink=1
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O Hiper-Realismo, movimento que fazia uso de pinturas do tipo foto-realismo, 

a partir de enormes paineis fotográficos, com o intuito de fazer uma aproximação 

com o mundo real, surgiu no final dos anos 60. Nomes como Richard Estes (1932-) e 

Chuck Close (1940-) foram destaques dessa tendência.  

Outra manifestação importante dessa época foi a Land Art, que inovou a 

linguagem da arte ao renunciar ao ateliê, fazendo intervenções na paisagem, urbana 

ou rural, redesenhando a natureza. Esse movimento teve como protagonistas, 

Robert Smithson (1938-1973), Christo (1935-), Jeanne-Claude (1935-), Walter de 

Maria (1935-), Dennis Oppenheim (1938-), Richard Long (1945-), com seus 

earthworks (trabalhos da terra).  

 
Fig. 8. Robert Smithson, Spiral Jetty,1970, Foto de George Steinmetz. 

 
O Happening e a Performance foram movimentos que o espectador podia 

atuar não apenas de forma passiva, mas também como voyeur ou agente interativo. 

Ocorriam eventos teatrais espontâneos e em público. Joseph Beuys (1921-1986) foi 

o pioneiro das performances. No Body Art, o corpo do artista era utilizado como 

forma de expressão ou suporte. 
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Entre 1967 e 1978, nasciam a Arte Povera, de origem italiana, que explorava 

a natureza dos materiais e o espaço físico, a composição química e as propriedades 

físicas de matérias consideradas banais e sem valor, tentando unir a natureza à 

cultura, como faziam os artistas Mário Merz (1925-2003), Michelangelo Pistoletto 

(1933-) e Giuseppe Penone (1947-). Também nessa época, ocorria a Arte Conceitual, 

onde o artista era mais um produtor de ideias do que um criador de objetos, entre 

eles, Mike Kelley (1954-) e Tracy Emin (1963-). 

Nesse período, a arte brasileira havia progredido em várias direções. Muitos 

pintores passaram do figurativismo às telas abstratas, ligando-se ao Informalismo. 

Dentre eles:  Manabu Mabe (1924-1997), Wega Nery (1912-2007), Iberê Camargo 

(1914-1994), Tomie Ohtake (1913-), Wesley Duke Lee (1931-2010),  Carlos Scliar 

(1920-2001), Henrique Boese (1897-1982), entre outros. 

 
Fig. 9. Wega Nery, Labirinto da Solidão, 1974, Óleo sobre tela, 70 x 100 cm, Coleção particular. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Kelley&action=edit&redlink=1
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Nos anos 80, dava-se a reconquista do prazer de pintar, abandonando todas 

as tendências das décadas anteriores. A pintura passava a ter uma nova linguagem 

com uso exagerado das cores, telas em formatos maiores, uso de objetos comuns 

como material pictórico, retomada do figurativismo, do expressionismo e da 

gestualidade.  Uma das causas do surgimento desse novo movimento artístico, 

denominado Neo-Expressionismo e Neo-Conceitualismo, foi a globalização, que se 

deu a partir da década de 80. Os neo-expressionistas voltaram a pintar elementos 

identificáveis, embora algumas vezes, de maneira abstrata. Geralmente, pintavam o 

corpo humano com emoção, mas de modo agressivo, usando cores vivas e comuns. 

Já os neo-conceitualistas derivaram da arte conceitual dos anos 60. 

 
Fig. 10. Francesco Clemente, Água e Vinho, 1981, Guache sobre papel, 243 x 248 cm, Art Gallery 

New South Wales, Sydney, Austrália. 

 
A década de 90 foi a época do movimento New Media Art que incluía a Arte 

Digital, Computação Gráfica, Animação Computadorizada, Arte Virtual, Arte da 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_animation
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_art
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Internet, Tecnologias de Arte Interativa, Computação Robótica e Arte com 

Biotecnologia.  Dentre os artistas, Lynn Hershman Leeson (1941-), David Rokeby 

(1960-), Don Ritter (1959-), Perry Hoberman (1954-), Vuk Ćosić (1966-), Jeffrey 

Shaw (1944-) e Maurice Benayoun (1957-). A obra World Skin de Maurice Benayoun 

traduz esse movimento em forma de instalação interativa de realidade virtual.  

 
Fig. 11. Maurice Benayoun, World Skin, 1997, Instalação interativa de realidade virtual. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Shaw


 30 

CAPÍTULO 2  

CRONOLOGIA DE WEGA NERY 
 
1912  

- 10 de março, Wega Nery nasce em Corumbá, Mato Grosso do Sul, segunda filha 

de Leôncio Nery e Otília Gomes da Silva Nery. 

 

1918  

- É matriculada, em regime de internato, no Colégio Sion, em São Paulo, SP, sendo 

a aluna mais nova do colégio.  

- Inicia o estudo de piano. 

 

1923  

- A família muda-se de Corumbá, MS, para São Paulo, SP. 

 

1924  

- A revolução de Isidoro Dias Lopes, obriga a família retirar-se para Campinas, SP, 

onde vivia Luis Nery, avô paterno de Wega. 

 

1925  

- Mudança definitiva da família Nery para Campinas, SP, onde Wega é matriculada 

no Externato São Luiz e depois no Colégio Coração de Jesus.  

 

1927  

- Matricula-se no Ginásio do Estado “Culto a Ciência”, Campinas, SP. 

 

1928  

- Leôncio Nery funda a Fazenda Dom Bosco, em Bauru, SP, onde planta 300 mil pés 

de café. Wega permanece em Campinas, SP, no pensionato Nossa Senhora de 

Lourdes, a fim de prosseguir seus estudos. 
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1932  

- Estuda pedagogia, psicologia e didática. Após os exames, torna-se professora. 

- No Rio de Janeiro, RJ, escreve e publica poesias na revista carioca “O Malho” 

(Parnaso Feminino), com o pseudônimo de Vera Nunes. 

 

1933  

- A família Nery muda-se novamente para São Paulo, SP. 

- Wega faz curso de Aperfeiçoamento Pedagógico, na Escola Caetano de Campos, 

em São Paulo, SP. 

 

1935  

- Wega é nomeada Inspetora Federal do Ensino Secundário pelo Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema. 

 

 
Fig. 12. Wega Nery recém-nomeada Inspetora Federal de Ensino, em 1935. 
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1936  

- Viaja pelo interior de São Paulo inspecionando escolas da rede oficial de ensino. 

 

1937  

-  Prepara-se para o vestibular na Faculdade de Filosofia.  

- Conhece Fausto Gomes Pinto, funcionário do Banco do Brasil, seu professor de 

inglês. 

 

1938  

- Casa-se com Fausto Gomes Pinto e reside em São Paulo, SP. 

 

1939  

- Nasce seu único filho, Sebastião Rubens Gomes Pinto. 

 

 
Fig. 13. Wega e seu filho Sebastião Gomes Pinto, o Tãozinho. 

 

1942  

- Falece Leôncio Nery, em Corumbá, MS, onde voltara a lidar com fazenda de gado. 
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1943-45  

- Vítima de complicações cirúrgicas, Wega permanece hospitalizada pelo período de 

um ano. Nesse período, retoma o hábito de desenhar. Pinta seus primeiros óleos 

com preocupações técnicas e formais. 

 

1946  

- Matricula-se na Escola de Belas Artes em São Paulo, SP, onde estuda com 

Theodoro Braga (1872-1953) e Joaquim da Rocha Ferreira (1900-1965). Começa a 

frequentar o meio artístico paulistano.  

- Participa da V Exposição Coletiva da Associação Paulista de Belas Artes. 

 

1947 
- Aulas particulares com Joaquim da Rocha Ferreira, com tardes de pintura no bairro 

do Canindé, em São Paulo, SP. 

- Apresenta seus trabalhos a Sérgio Milliet e Osório César.  

- Participa do 53º Salão Nacional de Belas Artes, MNBA, no Rio de Janeiro, RJ. 

 

1948  

- Participa do  54º  Salão  Nacional  de  Belas  Artes,  MNBA,  no  Rio  de Janeiro, RJ. 

 

1949  

- Inicia aulas particulares com Yoshiya Takaoka (1909-1978) e Samson Flexor (1907-

1971).  

- Conclui o curso na Escola de Belas Artes, em São Paulo, SP. 

- Participa do XV Salão Paulista de Belas Artes, Galeria Prestes Maia, São Paulo, SP 

e do 55º Salão Nacional de Belas Artes, MNBA, no Rio de Janeiro, RJ. 

 

1950  

- Participa do 56º Salão Nacional de Belas Artes, MNBA, no Rio de Janeiro, RJ 

(medalha de bronze).   
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- Entra para o Grupo Guanabara, a convite de Alzira Pecorari (1916-), reunido em 

torno de Takaoka. Faz pinturas dos arredores de São Paulo, SP. 

- Participa da I Exposição Coletiva do Grupo Guanabara, Galeria Domus, em São 

Paulo, SP. 

 

1951  

- Participa do Salão da Prefeitura de Santos, SP (medalha de Bronze); da II 

Exposição Coletiva do Grupo Guanabara; do XVI Salão Paulista de Belas Artes e do 

I Salão Paulista de Arte Moderna. 

 

1952  
- Participação no XVII Salão Paulista de Belas Artes, Salões do Trianon, em São 

Paulo, SP.  

- Exposição coletiva no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo, SP. 

 

1953  

- Por 5 meses, frequenta o Grupo Abstração, orientado por Samson Flexor. 

- Participa da II Bienal Internacional de São Paulo – Pavilhão dos Estados. 

- Participação na III Mostra do Grupo Guanabara, Galeria Fukushima, em São Paulo, 

SP, com seus primeiros desenhos e pinturas abstratas. 

- Exposição coletiva no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo, SP. 

 

1954  

- Participa do III Salão Paulista de Arte Moderna, Galeria Prestes Maia, em São 

Paulo, SP. 

 

1955  

- Aprofunda-se nas pesquisas com a abstração, e começa a trabalhar regularmente 

com nanquim sobre papel. 

- Primeira exposição individual no Museu de Arte de São Paulo - MASP, onde mostra 

50 desenhos.  



 35 

- Participação no IV Salão Nacional de Arte Moderna – Ministério da Educação e 

Cultura, em São Paulo, SP.  

- Falecimento de Fausto Gomes Pinto, seu esposo. 

 

1957  

- Participa da IV Bienal Internacional de São Paulo - Prêmio “Ex-aequo” de “Melhor 

Desenhista Nacional”.  

- Exposições individuais de desenhos, no MAM (Museu de Arte Moderna) – São 

Paulo, SP e na Petite Galerie, no Rio de Janeiro, RJ. 

- Participa do VI Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, RJ; da 

Exposição-Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, em São Paulo, SP  e do Salão 

“Paratodos” de Desenho e Gravura, no Rio de Janeiro, RJ. 

 

1958  

- Participação no VII Salão Paulista de Arte Moderna (medalha de prata); no VIII 

Salão Paulista de Arte Moderna; na IV Exposição do Grupo Guanabara, em São 

Paulo, SP e na Exposição Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, em São Paulo, 

SP. 

 

1959  

- Participação na V Bienal Internacional de São Paulo, como hors-concours. 

- Participa do VIII Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, RJ; do Prêmio 

Leirner de Arte Contemporânea, com 47 artistas, em São Paulo, SP; da V Exposição 

do Grupo Guanabara, em São Paulo, SP. 

- Exposição individual na Galeria Adorno, Rio de Janeiro, RJ. 

 

1960  

- É membro do júri de Seleção e Premiação do IX Salão Paulista de Arte Moderna. 

Participa deste salão como hors-concours.   

- Exposição individual na Galeria Aremar, Campinas, SP. 
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- Participa da Exposição “Contribuição da Mulher às Artes Plásticas do País”, em 

São Paulo, SP. 

 

1961  
- Participação na VI Bienal Internacional de São Paulo, como hors-concours; do X 

Salão Paulista de Arte Moderna e da II Exposição “Contribuição da Mulher às Artes 

Plásticas do País”, em São Paulo, SP. 

- Muda-se para São Vicente, SP. Lá, pinta sua primeira Paisagem Imaginária. 

 

1962  
- Participa da III Exposição Feminina de Artes Plásticas, em Santos, SP. 

 

1963  
- Encontra-se com Geraldo Ferraz (1905-1979), ilustre jornalista e crítico de arte. 

Wega, viúva de seu primeiro marido e Geraldo, viúvo de Patrícia Galvão Ferraz 

(1910-1962), a Pagu, tornam-se companheiros.  

 
Fig. 14. Wega Nery e Geraldo Ferraz, 1973, em Santos, SP. 
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- Participa da VII Bienal Internacional de São Paulo - Sala especial - Prêmio de 

Aquisição Caixa Econômica Federal. 

- Professora do Curso de Desenho e Pintura da Sociedade Cívica Feminina, Santos, 

SP.  

 

1964  

- Participação  na  II  Bienal  Americana  de  Arte,  Córdoba,  Argentina  – Prêmio 

“Amistad Artística Americana”; no Salão de Arte Moderna de Belo Horizonte, MG 

(Prêmio Aquisição); no XIII Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ; no I 

Salão de Arte Moderna do Distrito Federal e no XIX Salão de Arte Moderna da 

Cidade de Belo Horizonte, MG; na Exposição “14 tapeçarias” – Atelier Douchez-

Nicola, Galeria Astreia, em São Paulo, SP. 

- Exposições individuais na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro, RJ e na Galeria 

Solarium, em São Paulo, SP.  

 

1965  

 
Fig. 15. Catálogo da exposição "Wega - Óleos e Gouaches", de 1965,  em Montevidéu, Uruguai. 
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- Exposições individuais no Centro de Artes Y Letras de “El Pais”, Montevidéu, 

Uruguai e na Galeria Lascaux, Buenos Aires, Argentina. 

- Participa da VIII Bienal Internacional de São Paulo; do II Salão de Arte Moderna do 

Distrito Federal. 

- Exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - Apresenta 108 trabalhos 

entre pinturas e desenhos, dentro dos festejos do IV Centenário do Rio de Janeiro, 

RJ.   

 
1966  
- Exposições individuais na Galeria Leopoldina, Porto Alegre, RS; no Clube de Artes 

de Santos, SP e na Galeria Cosme Velho, São Paulo, SP.  

- Participa da exposição “Manchas”, na Galeria de Arte 4 Planetas, em São Paulo, 

SP; da inauguração da Galeria Atualidades; da I Exposição de Pintura dos Artistas 

Matogrossenses; de Exposição na Galeria de Arte A Hebraica de São Paulo e da 

Exposição “Três Premissas”, no Museu de Arte Brasileira - MAB/FAAP, em São 

Paulo, SP.  

- Como professora de pintura, Wega programa uma exposição didática, que é 

apresentada nos recintos dos Ginásios Vocacionais Oswaldo Aranha em São Paulo, 

SP e João XXIII em Americana, SP. 

 

1967 
 

 
Fig. 16. Catálogo da exposição "20 Paisajes Imaginarios", de 1967, em Punta Del Este, Uruguai. 
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- Participa da IX Bienal Internacional de São Paulo, como hors-concours e do 

International Art Festival – The New York Hilton Gallery at Rockfeller Center, em 

Nova York, EUA. 

- Exposições individuais na Galeria do Hotel Cantegril, em Punta Del Este, Uruguai, 

com “20 Paisajes Imaginarios”; na Pan American Union Gallery, em Washington D.C., 

EUA, com “Wega Nery of Brazil Oils”  e na Galeria Foussats, em Nova York, EUA, 

com “Wega Nery: Imaginary Landscapes”. 

 
1968  

- Exposições individuais: “Wega - Paysages Imaginaires”, na Galerie Debret, em 

Paris, França; “Guaches” na Embaixada do Brasil, na Cidade do México, México; na 

Embaixada do Brasil, em Montevidéu, Uruguai e na Galeria Bonino, Rio de Janeiro, 

RJ, com pinturas inspiradas em versos de Carlos Drummond de Andrade. 

- Exposição coletiva no Museu de Arte Contemporânea da USP. 

 
Fig. 17. Catálogo da exposição “Wega - Paysages  Imaginaires”, de 1968, na  Galerie  Debret,  em 

Paris, França. 
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1969  

- Exposições individuais: “Wega Nery: brasilien abstrakte gemälde”, na Galeria 

Schumacher, Munique, Alemanha e no Salão Colonial Hotel Jequitimar, Guarujá, SP.  

Participa do I Panorama de Arte Atual Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo e de exposição na Galeria de Arte Contemporânea Alberto Bonfiglioli, em São 

Paulo, SP e na Galeria Documenta, em São Paulo, SP.  

- Expõe “Paisagens Imaginárias”, em Campo Grande, MS; Cuiabá, MT e Corumbá, 

MS; onde Geraldo Ferraz faz conferências sobre a obra da artista.  

- Inicia a construção de sua casa no Guarujá, batizada de “Ilha Verde”. 

 

1970  

- Exposição “Wega Nery: Imaginary Landscapes”, na Embaixada do Brasil,  em 

Londres, Reino Unido e na Embaixada do Brasil, em Washington D.C., Estados 

Unidos.  

- Expõe também na Galeria Cosme Velho, São Paulo, SP; no Centro Cultural Brasil - 

Estados Unidos, Santos, SP; no II Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM – SP; 

na Mostra Inaugural da Galeria Astréia, em São Paulo, SP e na Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. 

 

1971  

- Participação na XI Bienal Internacional de São Paulo -  Sala Especial e no III 

Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM – SP. 

- Expõe na Drian Gallery, em Londres, Reino Unido; no Clube Samambaia, no 

Guarujá, SP; Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ e na Galeria Girassol, Campinas, 

SP.  

 

1972  

- Participa da Coletiva da Aliança Francesa, Santos, SP e do I Salão de Arte 

Contemporânea, Cubatão, SP. 

- Expõe “Wega: Paisagens Imaginárias”, na Galeria Documenta, em São Paulo, SP. 
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- Muda-se para o Guarujá, praia de Pernambuco, litoral de São Paulo, SP, para sua 

casa batizada de “Ilha Verde”, em menção a um dos livros do escritor francês Victor 

Hugo (1802-1885). A casa, que tem projeto assinado pelo arquiteto ucraniano 

Gregori Warchavchik (1896-1972), é o local onde Wega produziu boa parte de seus 

trabalhos. 

 

 
Fig. 18. "Ilha Verde", Praia de Pernambuco, Guarujá, SP. 

 

1973  

- Participa da XII Bienal Internacional de São Paulo – “Wega: Sete Densos Verdes 

em Sentido Ecológico”- Sala Especial e do V Panorama de Arte Atual Brasileira, no 

MAM – SP. 

- Expõe “Wega: 20 Paisagens Imaginárias”, em Brasília, DF, na Galeria Mainline. 

 

1974  

- Exposição coletiva inaugural, Galeria  Paulo Prado, São Paulo, SP. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregori_Warchavchik
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1975  

- Participa da XIII Bienal Internacional de São Paulo - Sala Brasília; do I Salão de 

Arte Contemporânea da Assembleia Legislativa de São Paulo; da Exposição de Arte 

e Pensamento Ecológico e da Mostra Coletiva dos Artistas da Baixada Santista. 

- Lançamento do livro de Geraldo Ferraz, Wega liberta em arte.  

- Exposições individuais: “Wega Nery: 30 Paisagens Imaginárias”, na Documenta 

Galeria de Arte, em São Paulo, SP; no Centro Cultural A. Z. Flosi, Campos do Jordão, 

SP; na Galeria de Arte da Aliança Francesa, Santos, SP. 

 

1976  

- Falecimento de Otília Gomes Nery, no Guarujá, SP. 

- Exposição individual “Wega Nery: 30 Paisagens Imaginárias” – Galeria de Arte 

Oscar Seraphico, Brasília, DF. 

- Participação no VIII Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM-SP. 

 

1977  

- Participa  da exposição “Colecionadores das Arcadas”, no MAM-SP. 

 

1978  

- Participa da exposição “As Bienais e a Abstração”, no Museu Lasar Segall, em São 

Paulo, SP e da II Exposição do Acervo de Arte do Museu Banespa, em São Paulo, 

SP. 

- Expõe, juntamente com o Grupo da Casa Amarela, na Galeria Stella Maris, em 

Santos, SP.  

- Realiza pequena retrospectiva na Galeria Documenta, em São Paulo, SP. 

- Retoma os estudos de piano. 

 

1979  

- Participação na XV Bienal Internacional de São Paulo – “A Bienal das Bienais” - 

Sala Especial. 
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- Expõe na Galeria “A” da Fundação Cultural do Distrito Federal, Brasília, DF. 

- Falecimento de Geraldo Ferraz, no Guarujá, SP. 

 

1980  
- Participação no XII Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM-SP. 

 

1981  

- Expõe na Galeria do Banco do Brasil, em Santos, SP. 

 

1982  

- Devido a problemas de saúde, restabelece-se na “Ilha Verde”, Guarujá, SP. 
 

 
Fig. 19. Wega Nery, na "Ilha Verde", Guarujá, SP. 

 

1983  

- Expõe na Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil Estados Unidos, em Santos, SP 

e “A Mulher no MAM” no Senac, em Santos, SP. 
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1984  
- Exposições: “Tradição e ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras”, na Fundação 

Bienal de São Paulo e “Artistas brasileiros e suas joias”, na Escola Nova, em São 

Paulo, SP. 

- Ensina em cursos de pintura realizados pela Prefeitura Municipal de Guarujá, SP, 

onde expõe individualmente na Galeria Centro Municipal de Cultura.  

- Faz palestras sobre o seu trabalho e Arte Abstrata na Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. 

 - Muda-se da “Ilha Verde”, Guarujá, SP para São Paulo, SP e volta a pintar 

intensamente, além de dar aulas de pintura. 

 

 
Fig. 20. Wega Nery produzindo mais uma Paisagem Imaginária, 1984. 
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1985  

- Participação na XVIII Bienal Internacional de São Paulo - Exposição 

“Expressionismo no Brasil: Heranças e Afinidades” e na exposição “Tradição e 

ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras” da Fundação Bienal de São Paulo 

- Realiza retrospectiva – “Wega Passagens e Paisagens” – no Museu de Arte de São 

Paulo - MASP. 

  

1986  
- Expõe na Galeria Subdistrito Comercial de Arte, em São Paulo, SP. 

- Participa das exposições: “Antes e Agora: 8 Pintores”, em São Paulo, SP; “Takaoka 

e seus Discípulos”, em São Paulo, SP; “Paisagem Contemporânea Brasileira”, em 

Brasília, DF e “XVII Panorama da Arte Atual Brasileira”, no MAM-SP. 

 

1987  

- Participa das exposições: “As Bienais no Acervo do MAC: 1951-1985”, no MAC-

USP, em São Paulo, SP e “Paulistas em Brasília”, no Museu de Arte de Brasília. 

- Exposição individual na Galeria Jardim Contemporâneo, em Ribeirão Preto, SP. 

- Compra uma casa na Vila Madalena, em São Paulo, SP e elabora projeto de 

reforma para sua nova residência e ateliê.  

 

1988  

- Exposição individual na Galeria do Banco do Brasil, no Guarujá, SP. 

 

1989  

- Participação na XX Bienal de São Paulo – Sala especial. 

- Exposições individuais na Galeria de Arte São Paulo; no Escritório de Arte de São 

Paulo e em Campo Grande, MS. 

 

1990  

- Expõe na Galeria do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, em Santos, SP. 
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1992  

- Participa do I Encontro: “A caminho de Niterói: Coleção de João Sattamini, no Paço 

Imperial, Rio de Janeiro, RJ; da exposição “Grupo Guanabara: 1950-1959”, em São 

Paulo, SP e de “O olhar de Sérgio sobre a Arte Brasileira: desenhos e pinturas”, na 

Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, SP. 

 

1993  

- Exposição “A Ilha Verde de Wega” no Museu de Arte de Brasília, DF e na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

- Participação na IV Bienal Nacional de Santos, SP e na exposição “Obras para 

ilustração do Suplemento Literário: 1956-1967”, do MAM-SP. 

 

1994  

- Exposições: “A Ilha Verde de Wega” no Centro Cultural de São Paulo; “20 Obras do 

Trajeto Abstrato de Wega Nery”, no Museu de Arte Contemporânea - MAC da USP, 

em São Paulo, SP e “Bienal Brasil Século XX”, na Fundação Bienal, em São Paulo, 

SP. 

 

1996  

- Expõe em: “Figura e Paisagem na Coleção do MAM: homenagem a Volpi”, no 

MAM-SP; “Arte Brasileira: 50 anos de história no acervo do MAC-USP: 1920-1970”, 

no MAC-USP e “Mulheres Artistas no Acervo do MAC”, no MAC-USP. 

 

1998  

- Exposições:  “Arte Construtiva no Brasil: Coleção Adolpho Leirner”, no MAM-SP e 

“Espelho da Bienal”, no MAC-Niterói, no Rio de Janeiro, RJ. 

 

1999  

- Participa das exposições coletivas: “Arte Construtiva no Brasil: Coleção Adolpho 

Leirner”, no MAM-RJ e “Década de 50 e Seus Envolvimentos”, na Jo Slaviero & 

Guedes Galeria de Arte, em São Paulo, SP. 
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2002  

- Exposição “Mapa do Agora: Arte Brasileira Recente na Coleção João Sattamini do 

MAC-Niterói”, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, SP. 

 

2004  

- Exposições: “Gesto e Expressão: O Abstracionismo Informal nas Coleções JP 

Morgan Chase e MAM”, no MAM-SP e “Mulheres Pintoras”, na Pinacoteca do Estado, 

em São Paulo, SP.  

  

2006  

- Após um período de convalescença em Brasília, DF, Wega retorna ao Guarujá, SP.  

 

2007  

- No dia 21 de maio, Wega falece no Guarujá, SP. 

 

2009 
- Exposição “Pinturas de Wega Nery” e lançamento do livro “Wega Nery” de Jorge 

Anthonio e Silva, no Espaço Pantemporâneo, em São Paulo, SP. 
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CAPÍTULO 3  

FASES PICTÓRICAS DE WEGA 
 

3. 1. Justificativa das fases 

Alguns artistas tiveram em sua produção artística, apenas uma ou mais fases 

identificáveis. Tais fases perfaziam sua criação, por toda trajetória artística.  

Outros criadores tiveram sua trajetória artística segmentada em fases 

perfeitamente identificáveis, diferentes entre si, que se seguiam, formando a sua 

história de evolução autoral, como Pablo Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-

1954) e Paul Cézanne (1839-1906). 

Em Picasso, por exemplo, as fases mais famosas foram, o “Período Azul” 

(1901–1904), o “Período Rosa”  (1905–1907) e o “Cubismo Analítico” (1909–1912). 

No “Período Azul”, predominavam obras sombrias, tons de azul e verde azulado. 

Pintou prostitutas, mendigos e arlequins. Para Richardson, “as pinturas do Período 

Azul fazem a tristeza aceitável ao gosto da burguesia, tornando-a sentimental e pura”. 

(RICHARDSON, 1991, p. 222)3; Nesse caso, a escolha da paleta e o momento 

psicológico do artista definiram sua fase. Já no “Período Rosa” houve o enfoque nas 

cores rosa e laranja, em estilo mais alegre e acessível. Para Schapiro: “As figuras se 

tornaram mais serenas [...] Admiram a si próprias, ou são mostradas como objetos 

de respeito, belos em seu interior, em vez de derrotadas”. (SCHAPIRO, 2002, p. 26). 

No “Cubismo Analítico, estilo de pintura desenvolvido junto com Georges Braque 

(1882–1963), as telas eram em cores marrons e cinzas, num estilo quase 

monocromático, e os objetos eram analisados em suas formas espaciais. Assim, 

além da cor e estilo, a pesquisa formal também definiu essa fase de Picasso. 

Matisse, em sua primeira fase, teve notórias influências de Cézanne, que 

igualmente trabalhava com pinceladas fortes fazendo com que a figura humana se 

destacasse na tela. Também assumiu outras influências, como as de Paul Gauguin 
                                                 
3 Texto original em inglês: “Blue Period paintings make sorrow acceptable to bourgeois taste by sentimentalizing 
and sanitizing it”. (RICHARDSON, 1991, p. 222). Tradução da autora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Braque
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u382.jhtm
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(1848-1903) e Vincent Van Gogh (1853-1890), valorizando a massa de cor como um 

elemento representativo da composição.  A segunda fase do artista deu-se entre 

1906 e 1912, como consequência de diversas viagens, sobretudo Argélia e Marrocos, 

de onde influenciado pelo uso decorativo da arte islâmica, introduziu o decorativismo 

na sua pintura, que se caracterizou pelo uso de cores fortes, florais decorativos, 

movimento e linhas. Na década de 1920, iniciou-se a fase na qual a sensualidade 

feminina passou a ter grande importância e presença na obra do artista, que 

produziu quadros com grande riqueza de cores, onde mulheres, as “Odaliscas”, 

apareciam semi-nuas, em ambientes geralmente decorados com flores.  Para o 

artista, “As „Odaliscas‟ foram fruto de uma nostalgia feliz, acordando de um sonho 

lindo, de algo que eu experimentei durante dias e noites praticamente em êxtase, 

num ambiente enfeitiçante”. (GIRARD, 1993, p. 103)4.  

A partir de 1940, devido a problemas graves de saúde, Matisse, proibido de 

usar tinta a óleo, começou a trabalhar com a técnica de papiers collés, com papel 

pintado a guache, recortado e colado, que continuou praticando até o fim da vida. 

Essa foi considerada sua última e gloriosa fase. 

A arte de Cézanne foi igualmente dividida em fases. O primeiro período, 

conhecido como o “Período negro” (1861-1870) ou “fase barroco-romântica”, foi 

caracterizado por cores escuras e o muito uso da cor preta, devido a problemas de 

relacionamento social e depressão, quando viveu em Paris. No seu “Período 

impressionista” (1870-1878), sob a influência de Pissarro (1830-1903), suas telas se 

tornaram muito mais luminosas, abandonando o preto. Cézanne estava morando 

entre Paris e a luminosa Provença e expondo nas mostras impressionistas. O 

“Período maduro” ou "Construtivo'' (1878-1890), caracterizou-se pelo agrupamento 

de pinceladas paralelas, que causavam uma sensação de massa, de matéria, um 

impasto. Foi nesse período que Cézanne deu início a sua famosa série de pinturas 

do Mont Sainte-Victoire, na Provença. “Durante o período Construtivo, Cézanne pinta 

                                                 
4 Texto original em inglês: “The „Odalisques‟  were the fruit of a blissful nostalgia, of a beautiful waking dream, of 
something I experienced during virtually ecstatic days and nights in a spellbinding atmosphere.” (GIRARD, 1993, 
p. 103). Tradução da autora. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u242.jhtm
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L‟Estaque e seus arredores por mais de vinte vezes” (HOOG, 1994, p. 79)5. E seu 

“Período final” (1890-1905), quando Cézanne viveu sozinho em Aix-en-Provence, 

produzindo naturezas-mortas de objetos de estúdio (elementos como maçãs, 

estátuas e toalhas de mesa); estudos de banhistas, baseado nos modelos 

masculinos e em recordações do passado. 

Assim  visto, diversos outros artistas, muito além de Picasso, Matisse e 

Cézanne, tiveram características próprias e inerentes à identificação de sua criação 

artística em fases ou períodos. Fases essas delimitadas por suas escolhas formais, 

opções artístico-estilísticas, uso de materiais e sua vida emocional no momento da 

produção da obra, em que seguiam formando a sua trajetória de buscas estéticas, 

muitas vezes aquém da própria percepção. 

As fases podem ser identificadas pela técnica usada, estilo, velocidade da 

produção, escola pertencente e afinidades. Pela materialidade da criação, como os 

materiais escolhidos, suportes, dimensões, o ferramental utilizado e até pelos 

materiais não usados, isto é, sua ausência. Pelo assunto tratado, tema, motivo ou 

crítica, e também por questões subjetivas como a condição psicológica do artista no 

momento da criação, além  de suas inspirações particulares. 

Na carreira de Wega, são nitidamente identificados elementos que permitem 

segmentar seu trabalho em fases, para uma melhor compreensão de sua obra. Tais 

fases foram estabelecidas e nomeadas pela própria artista, segundo depoimento de 

familiares, análise de agendas pessoais e cadernos de artista, além disso, citadas 

em textos de críticos de arte. 

 

                                                 
5 Texto original em inglês: “During the constructive period, Cézanne paints L‟Estaque and its vicinity over twenty 
times.” (HOOG, 1994, p. 79). Tradução da autora. 
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3. 2. Trajetória artística 

A própria artista, em importante depoimento ao crítico de artes Sérgio Milliet, 

descreveu o processo e elementos compositivos de sua busca artística na trajetória 

de suas fases pictóricas, acerca de sua exposição do Museu de Arte Moderna, MAM, 

Rio de Janeiro, 1965: 

“Essa energia que me faz vencer obstáculos e prosseguir pelos 
caminhos da arte deriva de uma tendência vital desde a infância. 
Trouxe a esta exposição, trabalhos representativos que mostrarão a 
trajetória percorrida e talvez possam explicar o porquê de minha 
pintura atual. Fui sempre uma intuitiva. 
O trabalho nº 16 dessa exposição: apenas linha; é o início de todo 
meu desenho. Esta mesma linha estará presente nos croquis da 
juventude até a minha última fase. 
Nas paisagens intimistas e que terão o valor do momento vivido, 
captando uma luz, um trecho de rua ou um barco em descanso, a 
mesma linha indolente flui em todo o quadro realizado. As 
contradições do drama interior levaram-me a novas experiências e à 
maior libertação. Construir, estruturar, seria meu objetivo. É o 
instante do abstracionismo geométrico. Excessos de certeza 
levariam-me ao oposto, novas inquietações. Por temperamento 
impunha-me deslocar limitações. Mais espaços, outra amplidão, 
queria as contradições. Prosseguiria.  
Numa tomada de consciência determinei, entre as contradições, 
buscar dentro de mim mesma a liberdade: 1956. Nascem os 
desenhos livres, que muitos não viram porque imbuídos de ideias 
pré-concebidas, desenhos delineados sem ponto de referência, a 
mão deslizando sobre a folha de papel em branco, ritmos acordes ao 
que murmurava Beethoven ou soluçava Noel Rosa. „Ritmo‟, „Sinfonia‟ 
e „Carnaval‟ nascidos em noites de vigília, numa tensão e 
afastamento, marcaram o momento de paz. 
Continuei, acreditando na vida e acreditando na arte. Ao ultrapassar 
a simplificação do desenho, outra necessidade me dominou: a cor. 
Retomo a pintura seguindo o desenho. Trabalho meses num só 
quadro; queria pintura, plasticidade sem o limite da linha. 
Experiências de matéria em meios tons e cinzas; também utilizei 
areia, terra, serragem; poucos quadros me sobraram dessas 
procuras. 
Volto a recorrer aos meios da pintura de todos os tempos. Pelo 
desacordo entre instinto selvagem – subconsciente marcado pela 
paisagem arcaica dos pantanais de Mato Grosso, árvores em flor, 
aves, animais – e atrações de universalismo, tento reconstruir pontes 
e naus, cidades e sonhos. São Paulo, 1962, a visão nova, a „Cidade 
de Sonho‟, „Antigas Arcadas‟, „Brancos na Pauta‟, noturnos dessa 
retomada. 

                                                 
6 Frase, 1957, Nanquim sobre papel, 70 x 80 cm, Coleção particular. (p. 54, Fig. 22) 
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Volto à beira mar, „Naus Partem‟, a „Cidade dos Lagos‟, a poesia de 
Fernando Pessoa ilumina uma solidão em São Vicente. Levando 
cidades e evoco mundos vividos; através de tudo, a espiritualidade 
permanece. Creio no homem, tenho esperança, meus quadros aí 
estão.” Wega Nery (BARJA, 1993, p. 59) 
 
 

Os primeiros trabalhos de Wega surgiram sem preocupações técnicas, nem 

formais. As paisagens, naturezas-mortas, retratos e imagens figurativas serviram 

para a artista iniciar seus estudos de composição e de cor, com notórias influências 

de Cézanne e Van Gogh, como mostra fig. 21, abaixo: 

 
Fig. 21. Wega Nery, Pão de Açúcar, 1950. Óleo sobe tela, 45 x 55 cm, Coleção particular. 

 

Wega acabara de estudar pintura na Escola de Belas Artes, quando ocorreu a 

I Bienal de São Paulo, em 1951. Ela se inscreveu, mas suas paisagens e figuras 

foram recusadas.  

Não conformada pela recusa, foi em busca de orientação com o professor e 

artista plástico Samson Flexor, do Atelier Abstrações, tornando-se sua nova aluna. 

Entrou, então, em contato com a abstração e iniciou sua produção de telas abstrato-

geométricas. 
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Em 1952, passou a integrar o Grupo Guanabara criado por Yoshida Takaoka, 

juntamente com alguns nomes significativos da pintura brasileira como Manabu 

Mabe (1924-1997), Tikashi Fukushima (1920-2001),  Arcangelo Ianelli (1922-2009), 

Ismênia Coaracy (1918), Massao Okinaka (1913-2000), Alzira Pecorari (1916-), entre 

outros. 

No ano seguinte, ingressou no Grupo Abstração de Samson Flexor e 

apresentou à seleção da II Bienal de São Paulo seus trabalhos feitos no ateliê de 

Flexor, os quais foram aceitos.  

Na III Edição da Bienal, em 1955, suas obras foram mais uma vez recusadas 

e isso lhe causou um forte descontentamento. Essa tristeza a fez procurar por uma 

pessoa que considerava um verdadeiro entendedor de arte, o diretor do MASP 

(Museu de Arte de São Paulo), Pietro Maria Bardi (1900-1999). Levou-lhe seus 

melhores desenhos e disse: 

“Prof. Bardi, quero que o senhor conheça meu trabalho, tenho a 
pretensão de ser pintora e de ser desenhista e preciso de sua opinião, 
porque prosseguirei se realmente tiver o dom. Tenho a necessidade 
de transmitir, mas poderei escrever ou estudar piano.” (ARAÚJO, 
1987, p. 171)  
 

Ele se interessou pelo trabalho de Wega e concedeu-lhe uma exposição 

desses desenhos, no Museu de Arte de São Paulo - MASP. 

A fase dos desenhos abstratos de Wega se deu entre 1955 a 1957. Eram 

desenhos a nanquim, com bico de pena sobre papel, onde a artista traçava linhas 

interseccionadas das quais surgiam variantes alongadas com traços finos e sutis.  

Em 1957, recebeu o Prêmio de Melhor Desenhista Nacional, na IV Bienal de 

São Paulo. O crítico de arte, José Geraldo Vieira (1897-1977), em matéria para 

Folha de São Paulo, definiu com precisão os desenhos de Wega que foram 

apresentados nessa IV Bienal: 

As trinta composições que apresenta no Museu de Arte têm nomes e 
títulos apenas como preparo ao visitante, já que em si se trata de 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=561&cd_item=1&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=1027&cd_idioma=28555
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exercício caligráfico em módulos quase de gravura, onde o empenho 
técnico predomina por enquanto sobre os eventuais empenhos de 
assunto e de analogia. Os problemas e as soluções de linhas, planos, 
superposições e “amarras” fogem ao intuito meramente imediatista 
de efeito, filiando-se mais a uma estruturação de encaixes e 
equilíbrios. (VIEIRA, 1955, p. 07) 

 
Fig. 22. Wega Nery, Frase, 1957, Nanquim sobre papel, 70 x 80 cm, Coleção particular. 

 

 No final dos anos 50, Wega retornou à pintura a óleo e consolidou sua 

linguagem. As linhas definidas do desenho foram se desfazendo, a cor apareceu, de 

início contida, e a obra passou a ser mais espontânea e de formas mais livres. 

Entre os anos 60 e 70, a pintura e as cores tornaram-se primordiais na criação 

de Wega. Nessa fase, ela deu início às célebres Paisagens Imaginárias que 

representavam o universo inconsciente da pintora. Consequentemente, expôs em: 
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Córdoba (1964), Montevidéu (1965), Buenos Aires (1965), Punta Del Este (1967), 

Washington (1967 e 1970), Nova York (1967), Cidade do México (1968), Paris (1968), 

Munique (1969) e  Londres (1970 e 1971). 

 
Fig. 23. Wega Nery, Estrutura, 1960, Óleo sobre tela, 120 x 80cm, Coleção de João L. Sattamini. 

 

O poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) admirado, entre outras 

coisas, com essa explosão de cores nos trabalhos de Wega, manifestou seu apreço 

pela obra da artista e a descreveu acertadamente na criação dos mundos de Wega, 

sua natureza planetária, sua tensão apocalíptica e seu caráter onírico. Cunhou 

novos vocábulos como “verdenatais” e “vermelhoníricos”, e corretamente associou 

esses novos mundos à “íntima e dramática estrutura” da artista, em intenso poema, 

como se segue:  
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Os mundos de Wega 
 
A tona do mundo irrompem 
Os  mundos de Wega 
Violentos 
Verdenatais Vermelhoníricos 
Fazendo acordar a Natureza. 
O último? O primeiro  
Dia da criação inaugura 
A vida tensa 
Em que a terra é sonho do homem 
E a criatura descobre sua íntima 
Dramática estrutura.  
 
Carlos Drummond de Andrade, 1968 (ARAÚJO et al., 1987, p.13) 

 
Em 1963, participou da VII Bienal de São Paulo, onde conheceu Geraldo 

Ferraz, jornalista e crítico de arte. Wega, viúva de seu primeiro marido e Geraldo, 

viúvo de Patrícia Galvão Ferraz (1910-1962), a Pagu, tornaram-se companheiros. A 

partir daí, Ferraz foi o essencial incentivador de Wega.  

No início da década de 70, mudou-se para o litoral de São Paulo, primeiro 

para Santos e posteriormente para Guarujá, onde construiu uma casa com seu ateliê, 

na Praia de Pernambuco. Lá, ao lado do companheiro Geraldo Ferraz, recebeu 

amigos para conversar sobre artes, contemplou o mar, gozou de sua vida doméstica 

e principalmente, produziu grande parte de seus trabalhos.  

Batizada de “Ilha Verde”, a casa e seu ateliê eram tidos como uma entidade 

pela pintora.  

Levando-se em conta os dizeres do filósofo Gaston Bachelard (1884-1962), 

em seu texto Poética do espaço: “[...] a casa é nosso canto do mundo. Ela é como se 

diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos.” 

(BACHELARD, 1978, p. 200). Pode-se dizer que essa casa emblemática serviu 

como um local de inspirações da artista, que resultaram em produções oníricas e 

abstratas substanciais. 

Morando próxima ao mar, Wega se dizia influenciada pela paisagem e 

expansão do horizonte. Nessa época, em meados dos anos 70, sua pintura ficou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaruj%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Ferraz
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cada vez mais gestual, com pinceladas largas e multicoloridas, fazendo uso de 

espátula que manchava a superfície da tela com uma camada grossa e vigorosa de 

tinta, e gradação suave de tons. Essas composições cromáticas construíram sua 

linguagem pictórica definitiva, de expressividade notável e ocuparam grande parte de 

sua melhor produção artística.  

 
Fig. 24. Foto de Wega Nery em seu ateliê da “Ilha Verde”, casa situada na Praia de Pernambuco, 

Guarujá, litoral de São Paulo, 1979. 

 
Na “Ilha Verde”, Wega encontrava-se no ápice de sua bem sucedida e 

extensa trajetória artística, fruto da transmutação de linguagens pictóricas, entre as 

fases figurativas e abstratas de sua arte. 

Foi nesse espaço e nesse período, que nasceram as obras mais significativas 

da carreira da artista, dentre elas, suas Paisagens Imaginárias, que combinavam 

manchas e traços com sugestões de realidade. Ela utilizava cores fortes como azuis, 
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negros, verdes, vermelhos e amarelos, que criavam um intenso cromatismo. Essa 

fase foi marcada pelo uso das cores intensas, conforme mostra a fig. 25. 

 
Fig. 25. Wega Nery, Paisagem Imaginária, 1979, Óleo sobre tela, 50 x 61 cm, Coleção particular. 

 

Nesse momento, a linguagem pictórica alcançada pela artista era resultado da 

somatória das fases figurativas anteriores, das paisagens urbanas da década de 50, 

dos retratos de pessoas próximas, dos desenhos a nanquim, culminando com a fase 

“Paisagens Imaginárias”. Talvez por isso a artista se recusava a definir as suas obras 

como abstratas. É verdade que, à primeira vista, essas Paisagens Imaginárias se 

apresentavam abstratas, mas com um olhar mais demorado, sugeriam elementos 

figurativos.  

Já nos anos 80, precisamente em 1983, o poeta Drummond, mais uma vez, 

expressou sua admiração e satisfação ao contemplar as obras de Wega. Na carta, 

fruto do envio de uma tela de Wega como presente de aniversário de 80 anos do 

poeta, Drummond se mostrou renovado e esperançoso, em relação a seu cansaço 

pela idade, e citou “infiltra-se nas paredes de casa, de carne, impressentida essência 
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(melodia, memória) e uma conquista: Esperança”. Na fig. 26, há uma cópia dessa 

carta que o poeta enviou à artista, em primeiro de janeiro de 1983, que também foi 

transcrita na próxima página.  

 
Fig. 26. Carta de Carlos Drummond de Andrade enviada à Wega, em 1983. 
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Segue a transcrição da carta, com poema de Carlos Drummond de Andrade, 

enviada à Wega, no dia primeiro de janeiro de 1983:  

Todas as coisas foram pesquisadas, 
conferidas, catalogadas em séries. 
Não resta mais nenhum prodígio 
no seio da Terra, no seio do ar. 
O mundo é um bocejo. 
Entretanto (como se explica?) 
chega de manso, infiltra-se nas paredes 
de cara, de carne, 
impressentida essência 
(melodia, memória) 
e uma conquista: Esperança. 
 
À querida Wega, cuja arte veio iluminar magicamente os meus 80 
anos.  
O profundo agradecimento e os melhores votos de alegria e criação 
no Ano Novo, de seu amigo 
Carlos Drummond de Andrade.  
Rio, 1º. 1. 1983.  
 
 

Nos anos 80, ainda na fase “Paisagens Imaginárias”, destacaram-se as 

exposições individuais na Galeria Subdistrito em 1986, em São Paulo. Na XX Bienal 

de São Paulo – Sala Especial, em 1989 e também na Galeria São Paulo, em 1989. 

Nessas exposições, Wega apresentou grandes telas com dimensões de dois metros 

por dois metros, eram Paisagens Imaginárias recém-pintadas. Para Flusser (Anexo 

2), a grandiosidade das telas foi algo bastante significativo no trabalho de Wega:  

Telas colossais e que parecem contar histórias gigantescas [...] Nas 
telas de Wega não contam história alguma. A sua grandiosidade não 
é uma pose, mas é o seu assunto [...] Falam-se a si mesmas. A 
grandiosidade das telas não é a sua maneira de ser, mas é o seu 
objeto. (FLUSSER, 1968, p. 02) 

Foram as últimas exposições individuais importantes em que Wega 

apresentaria obras recentes de grandes dimensões. A partir daí, nos anos 90, 

seguiu-se um período de transição para sua última fase, chamada “Suavização”. 

De 1990 a início de 2000, diversas exposições relevantes ocorreram, mas a 

sua produção diminuíra. Entre elas, a coletiva do “Grupo Guanabara: 1950-1959”, 

em 1992, em São Paulo e as exposições “A Ilha Verde de Wega” no Museu de Arte 
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de Brasília e na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 1993, e no Centro Cultural 

de São Paulo e no Museu de Arte Contemporânea MAC-USP, em 1994. 

 
Fig. 27. Wega Nery, Onde Dormem as Âncoras, 1986, Óleo sobre tela, 120 x 130 cm, Coleção 

particular 

 

Sua última exposição considerável foi a individual em 2005, no Museu de Arte 

de Brasília, também de caráter retrospectivo. 

Desde sua fase figurativa, Wega provou sua competência e dedicação como 

pintora e foi principalmente com suas Paisagens Imaginárias que ela revelou, além 

da maestria estética e integridade autoral, uma entrega absoluta às suas fantasias, 

sonhos e mistérios, definindo sua linguagem pictórica. Assim como citou Radha 

Abramo: “As diferenças de tratamento plástico da obra de Wega, tanto numa, como 

em outra fase, como ela própria diz, apresentam com clareza as Paisagens 

Imaginárias.” (ABRAMO, 1989, p. 110) 
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Pode-se dizer que essa trajetória artística não foi um processo de anulação, 

mas sim, um processo somatório, onde cada e toda fase permaneceram como que 

num substrato. Invisíveis, mas notáveis. Discretas, porém estruturais, como se 

fossem a gênese de cada obra, sustentando o mundo pictórico da artista. A respeito 

desse processo de soma da estrutura e plástica da obra de Wega, o crítico Oswaldo 

Mariano escreveu (Anexo 6): 

Então, captando também o espírito das coisas, que é de muitos 
prismas visuais, produz paisagens que nos param nas coisas, que é 
de denotação múltipla. Os pormenores isto é as menores e até sutis 
peças estruturais de sua pintura sentidas, rebeldes ou planejadas, 
dinamizam elementos estéticos. Parecem formar, como já 
escrevemos há tempos, ideogramas plásticos. Assim, em vários 
pontos da tela, notam-se paisagens da paisagem em harmonia das 
partes com o todo. É nesse plano que a pintura tem entendimentos 
com o seu mundo exterior. (MARIANO, 1975, p. 02) 
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3. 3. Fases pictóricas 

3. 3. 1. Fase 1 – Influências Acadêmicas 
 

 Por volta de 1946, Wega Nery incentivada pelo marido Fausto, deu início aos 

primeiros estudos acadêmicos de pintura. Percebendo seu interesse e tendência às 

artes plásticas, foi ele quem lhe sugeriu procurar por um professor. 

 Munida de muita coragem procurou pela pintora e professora Renée Lefevre 

(1905-1996), mas não conseguiu localizá-la naquele primeiro desejo de estudar. 

Soube que Torquato Bassi (1880-1967), pintor acadêmico, mantinha um ateliê com 

diversos alunos. Encontrou-o pela lista telefônica e foi ao seu ateliê.  

“Deslumbrei-me com o ambiente: cheiro de terebintina, cheiro de tinta 
sempre fizeram muito bem ao meu olfato. A visão dos cavaletes, 
pinceis, o trabalho em arte me entusiasmavam sempre. „É isso que 
quero‟, pensei. Entretanto, aqueles ensinamentos acadêmicos no 
atelier não me atraíam: flores, naturezas-mortas, modelos. 
Interessava-me pintar paisagens, o campo, as figuras e cenas ao ar 
livre. Então, Bassi me disse: „Você pode pintar no campo, você é livre, 
pode fazer o que você bem entender‟.”7 (ARAÚJO et al., 1987, pp. 
163-164) 

Além de Bassi, passou por outros professores, como José Marques Campão 

(1892-1949), Guelfo Oscar Oswaldo Campiglia, um mês com Renée Lefevre e 

alguns meses com Túlio Mugnaini (1895-1975). Até que resolveu entrar para a 

Escola de Belas Artes. 

De 1946 a 1949 , a artista estudou na Escola de Belas Artes (fig. 28). Teve 

aulas de perspectiva com o Prof. José Maria da Silva Neves (1896-1978), decoração 

e história da arte com Theodoro José da Silva Braga e pintura com Joaquim da 

Rocha Ferreira. Além das aulas na escola, trabalhava no ateliê do Prof. Rocha 

Ferreira. Ia à escola de manhã e à tarde ao ateliê ou ao Canindé, pintar ao ar livre. 

Começou a frequentar o meio artístico paulistano e conversava frequentemente com 

artistas e críticos, entre eles o crítico de artes Sérgio Milliet. 

                                                 
7 Trecho extraído de depoimento prestado a Ivo Mesquita, nos dias 23 de maio e 10 de junho de 1978, para a 
Área de Artes Plástica do Departamento de Informação e Documentação Artística da Secretária de Cultura do 
Município de São Paulo, atual Divisão Cultural de São Paulo. 
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“Eu tinha conhecimento de família com Sergio Milliet. Levei meus 
desenhos e poesias à Biblioteca, onde ele era diretor, e pedi sua 
opinião. Ele disse: „Você transmite mesmo é pelo desenho e pela 
pintura e não precisa fazer poesia, porque sua poesia está toda no 
desenho.‟ A partir de então, comecei a mostrar meus trabalhos 
regularmente a ele, mas ainda não frequentava nenhum grupo a não 
ser as colegas da Escola de Belas Artes e os companheiros do 
Atelier do Rocha Ferreira.” (ARAÚJO et al., 1987, p. 165)   

 
Fig. 28. Escola de Belas Artes, 1948. Confraternização no Restaurante da Casa Mapin. Wega é a 
quinta pessoa em pé da direita para esquerda. No centro, de terno branco, Prof. Rocha Ferreira. 

 
Produziu suas primeiras obras genuinamente figurativas, utilizando cores sob 

influência de trabalhos pictóricos de Cézanne e Van Gogh. Assim como Cézanne, 

Wega também tinha um apreço pela natureza e uma preocupação com a lógica das 

cores para recriar e re-significar espaços, conforme fig. 29, p. 65. Sobre Cézanne, 

Michel Hoog disse: “Pintura não é a arte de imitar um objeto através de linhas e 
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cores, mas de dar forma plástica à nossa natureza. Alterar a cor de um objeto é 

alterar sua estrutura.”8 (HOOG, 1994, p.127) 

 
Fig. 29. Wega Nery, Vila Nova, 1947. Óleo sobe tela, 50 x 40 cm, Coleção particular. 

  
Nessa época, destacavam-se os artistas plásticos brasileiros: Anita Malfatti, 

Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Flávio de Resende Carvalho, Alberto da Veiga 

Guignard, Lasar Segall, José Pancetti, Milton Dacosta, Tarsila do Amaral, Vicente do 

Rego Monteiro, entre outros. Cada um com suas características e influências, mas 

todos vivendo no período de redemocratização do Brasil, com o fim do governo 

totalitário de Getúlio Vargas (1882-1954), que, em 1937, pediu poderes excepcionais 

ao Congresso, para instaurar no país, o Estado Novo, consequentemente, a ditadura, 

que durou nove anos.  

Movidos pelas consequencias da II Guerra Mundial (1939-1945), houve uma 

grande emigração de artistas europeus: Vieira da Silva (1908-1992), Arpad Szenes 

                                                 
8 Texto original em inglês: Painting is not the art of imitating na object by lines and colours, but of giving plastic 
form to our nature. To alter the colouring of an object is to alter its structure. (HOOG, 1994, p.127).  
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(1897-1985), Henrique Boese (1897-1982), Emeric Marcier (1916-1990), que 

chegaram a influenciar jovens artistas brasileiros cansados dos ideias nacionalistas. 

Foi uma época de novos contatos com o exterior.  

Em 1949, ocorreu a exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, “Do figurativismo ao Abstracionismo”, com 150 obras de artistas abstratos: 

Robert Delaunay (1885-1941); Sonia Delaunay (1885-1979); Fernand Léger (1881-

1955); Waldemar Cordeiro (1925-1973); Cícero Dias (1907-2003); Samson Flexor. 

Apesar dessa tendência abstracionista da época, Wega continuou produzindo 

obras figurativas, tendo como referências cenas urbanas dos bairros paulistanos de 

Santo Amaro, Canindé, Freguesia do Ó, Aclimação, Bela Vista, Vila Nova, algumas 

cenas do Rio de Janeiro, como Arpoador, Pão de Açúcar, Niterói, Gávea (fig. 30), 

também de Corumbá, MS, devido à sua origem pantaneira. Além disso, pintou várias 

cenas do ambiente doméstico nesses seus trabalhos iniciais. 

 
Fig. 30. Wega Nery, Gávea e Dois Irmãos, 1947. Óleo sobe tela, 70 x 50 cm, Coleção de Roberto 

Duailibi 



 67 

 
Mesmo seguindo os ensinamentos acadêmicos dessa fase, que foi 

acertadamente nomeada de “Influências Acadêmicas”, devido às experiências que a 

artista teve ao estudar com vários mestres da pintura, Wega representava a essência 

de sua arte através da busca de sua alma.  

“Acho que muito do que eu pinto vem da minha infância naquele 
paraíso de uma natureza quase intocada pela mão do homem que é 
Mato Grosso. [...] Talvez tudo se resuma à beleza de Mato Grosso e 
à minha eterna busca da espiritualidade” (ARAÚJO et al., 1987, pp. 
13-14), disse a artista. 

 Para o filósofo Hegel, a tendência da arte é a imitação da realidade para se 

satisfazer a lembrança, mas a esperança do espectador é sentir a alma do artista.  

A natureza, a realidade são fontes que a arte não pode dispensar; 
como não pode dispensar o ideal que não é algo de nebuloso, de 
abstrato. Mas o fim da imitação consiste em reproduzir os objetos da 
natureza tais como são em sua existência exterior e imediata, o que 
só é próprio para satisfazer a lembrança. Ora, o que nós esperamos 
e exigimos, no apelo direto à totalidade da vida, não é apenas a 
satisfação da lembrança mas também a sua alma. (HEGEL, 1996, p. 
32) 

Desde o início da carreira, Wega buscou liberdade na realização de suas 

obras, para que pudesse trabalhar guiada pelo seu senso íntimo e não apenas 

reproduzir a realidade. Sempre criativa, original e avessa a cópias ou imitações, dizia 

que a essência do seu trabalho artístico trazia “algo de sua própria vida”: 

“O artista recebe forçosamente influências do meio, do ambiente, da 
luz. Mas, apesar da universalidade da arte, e talvez mesmo sem o 
perceber, o artista leva para a obra algo de sua própria vida. Não faz 
obra válida quem não criou algo diferente. Quem imita, não cria nada.” 
(SILVA, 2009, p. 49) 

Com essa concepção, a artista também pintou retratos de familiares e 

vizinhos, inclusive Menina da Grama (1950), que recebeu medalha de bronze no 56º 

Salão Nacional de Belas Artes de 1951, no  Rio  de Janeiro, fig. 31.   

“Em 1951, houve a divisão do Salão Nacional em Arte Moderna e 
Belas Artes. Eu enviei três pinturas para o Salão e fui aceita pelos 
júris de ambas as seções, e o meu quadro „Menina da Grama‟ 
recebeu a Medalha de Bronze.” (ARAÚJO et al., 1987, p. 169) 
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Fig. 31.  A obra Menina da Grama de 1950, que foi premiada com medalha de bronze no Salão 

Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, RJ, em 1951. Jornal A Gazeta, São Paulo, 05/01/1951. 

 
Na fase “Influências Acadêmicas”, Wega produziu vários retratos, Joana D‟Arc 

(1946); Menina do Pote (1949); seu Auto-retrato (1949); Menina da Trança (1949), fig. 

32; Menina da Boneca (1950), fig. 63; Tãozinho (1950), fig. 61; Ana Maria (1951); 

Menina do Laçarote (1951), fig. 65, entre outros, mas nem todos com características 

acadêmicas. 
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Fig. 32. Wega Nery, Menina da Trança, 1949, Óleo sobre tela, 57 x 50 cm, Coleção particular. 

 
Em 1949, conheceu Yoshiya Takaoka que, depois de ver e apreciar os 

trabalhos artísticos de Wega, propôs-se a lhe dar algumas aulas de pintura. Sob 

orientação dele, convidou alguns colegas e montou um ateliê em sua própria casa, 

no bairro de Santo Amaro, São Paulo, SP (fig. 33). A primeira aula foi no dia 24 de 

novembro de 1949 e outras se sucederam por um ano. Foram aulas que certamente 

aprimoraram sua linguagem pictórica.  

“Takaoka viu meus quadros e elogiou, especialmente o retrato de 
uma velhinha, que posara para mim durante 20 dias. Este quadro foi 
o primeiro que pintei sem ouvir a opinião dos professores. Takaoka 
ficou impressionado com minha pintura e disse que me daria aulas 
até de graça, que queria mostrar a cor dentro da cor.”(ARAÚJO et al., 
1987, p. 167) 
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Fig. 33. Wega Nery, Santo Amaro, 1950. Óleo sobre tela, 50 x 40 cm, Coleção particular. 

 

Um ano depois, entrou para o Grupo Guanabara, que já existia e era 

comandado por Takaoka.  

“Takaoka foi muito importante no meu aprendizado. O encontro com 
ele mudou a minha maneira de ver. Ele disse, categórico: „Wega, 
você tem talento, mas tem de esquecer tudo o que aprendeu‟. Ele 
achou que eu sabia pintar, mas que não conhecia o aproveitamento 
das cores. Disse que queria me mostrar a cor dentro da cor. Também 
começou para mim uma fase importante, na qual aprendi a desenhar 
tirando tudo da linha, realçando a linha, sentindo a figura. Foram 
aulas formidáveis com Takaoka”, recorda. (PINTO, 2006, p. 01) 

 A partir desse momento, a artista deixou de lado as regras e começou a pintar 

com mais liberdade, entusiasmo e confiança.  

Auto-didata, Wega perambulou pelos salões e escolas de Belas Artes 
do Rio e de São Paulo, mas nunca foi bem aceita: era considerada 
rebelde, pintava as colegas em vez dos modelos. (ARAÚJO et al., 
1987, p. 14) 
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As escolas de arte que Wega frequentou, ofereciam modelos vivos aos alunos, 

mas ela, sempre contrária às regras, preferia pintar os colegas de classe, ao invés 

de se prender a esses modelos que seriam copiados por todos os alunos do curso, 

sem qualquer originalidade. 

Foi essa rebeldia que a fez enveredar-se em sua promissora e longa carreira 

artística. 
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3. 3. 2. Fase 2 – Estudos Formais 
 

Em 1951, Wega foi recusada na I Edição da Bienal de São Paulo. 

Inconformada, visitou diariamente a exposição para entender o porquê da recusa. 

Interessou-se pelo trabalho dos pintores franceses Alfred Manessier (1911-1993) e 

Gustave Singier (1909-1984) e percebeu que a representação brasileira se apagava 

diante das obras dos artistas estrangeiros. 

 Segura da necessidade de aprimorar suas técnicas e linguagem artística, foi 

em busca de orientação com o pintor, desenhista e professor Samson Flexor do 

Atelier Abstração, que era composto por um grupo de jovens artistas. Passou cinco 

meses estudando geometrismo com formalismo cromático, à base de regras e 

disciplina.  

Wega estava no universo do abstrato geométrico, na fase denominada 

“Estudos Formais”, que foi estabelecida em razão da situação exposta pela própria 

artista.  

“Ele (Flexor) nos colocava naquela disciplina de usar régua e 
compasso. Desenhávamos composições abstratas, que depois eram 
passadas para a tela e pintadas. Era tudo pré-estabelecido. Eu não 
queria pintar de maneira tão rígida. Eu queria sair daquela disciplina. 
Eu queria que minha pintura saísse daquela ordem. Meus trabalhos 
eram diferentes dos outros colegas que pintavam no atelier. Eu 
desenhava e pintava em casa levava o trabalho pronto para ouvir as 
críticas e propor discussões. Também participava das aulas de 
pintura e desenho no atelier. Eu estava completamente envolvida 
com arte. Entretanto, a disciplina dos ensinamentos de Flexor me 
continham. Eu me libertava quando trabalhava em casa. Foi quando 
comecei a pintar os primeiros quadros com rebeldia, sem régua. Fiz 
uma viagem e não voltei mais ao atelier.” (ARAÚJO et al., 1987, p. 
169) 

 Apesar da dedicação e vontade de se aprofundar nos estudos, as aulas não 

estavam agradando a artista, que queria fugir daquela disciplina e pintar sem regras, 

formalismos ou modelos.  

 Em 1953, Wega teve seus trabalhos aceitos na II Bienal de São Paulo, mas 

não ficou satisfeita com essa aprovação, visto que eram trabalhos oriundos das 



 73 

aulas do Atelier Abstração e não provenientes de sua linguagem artística particular, 

ou independentes das disciplinas acadêmicas. Um exemplo foi a tela Abstração 

(1953), fig. 34. 

 
Fig. 34. Wega Nery, Abstração,1953, Óleo sobre tela, 100 x 80 cm, Coleção Nelson Leirner. 

 Eram trabalhos com muito geometrismo, linhas retas, formalismo cromático e 

princípios pré-estabelecidos dentro da linguagem abstracionista. Porém, a artista 

estava em busca de liberdade.  

A respeito dessa liberdade na arte, a professora doutora em arte-educação, 

Ana Mae Barbosa explicou que arte não tem compromisso com rigidez, tampouco, 

com regras que estipulam o que certo ou errado. A função da arte é desenvolver a 

criatividade para que se possa reproduzir a realidade, mudando a maneira como ela 

foi apreendida. Isto é, arte é produzir e criar com liberdade. 

A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite 
significados que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo 
de linguagem, como a discursiva e a científica. O descompromisso da 
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arte com a rigidez dos julgamentos que se limitam a decidir o que é 
certo e o que é errado, estimula o comportamento exploratório, 
válvula propulsora do desejo de aprendizagem. Por meio da arte é 
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a 
realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade 
de maneira a mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2008, 
p.21) 

 Para Wega, as regras impostas no ateliê a impediam de desenvolver 

livremente sua linguagem artística, por isso, essa foi uma fase de passagem, 

segundo ela, “eu quase que reneguei essa fase. Foi uma passagem, foi um exercício 

de amadurecimento” (ARAÚJO et al., 1987, p. 171). Esse aprendizado foi 

significativo, mas logo deixado de lado, pois sua necessidade interior leva-la-ia a 

outra pesquisa formal, um estudo mais liberto. “O artista tem que ser livre, sentir sua 

pequenez, mas também sua grandeza dentro de um universo ainda por descobrir a 

razão de existir.”9   

Quanto a isso, o filósofo Heidegger escreveu: “O artista é a origem da obra. A 

obra é a origem do artista [...] O que a arte seja, tem de apreender-se a partir da obra. 

O que seja a obra, só o podemos vivenciar a partir da essência da arte.” 

(HEIDEGGER, 1990, p. 12) 

Para o filósofo Merleau-Ponty, a alma do artista é a substância que se reflete 

em sua arte, deixando de ser particular para ser exibida e apreciada pelas outras 

pessoas. 

Por certo, a menor retomada da atenção me convence de que esse 
outro que me invade é todo feito de minha substância: suas cores, 
sua dor, seu mundo, precisamente enquanto seus, como os 
conceberia eu senão a partir das cores que vejo, das dores que tive, 
do mundo que vivo? Pelo menos meu mundo privado deixou de ser 
apenas meu; é agora, instrumento manejado pelo outro, dimensão de 
uma vida generalizada que se enxertou na minha. (MERLEAU-
PONTY, 2000, p. 22) 

 Mostrar sua arte era o principal objetivo de Wega que, nessa fase, estava 

pronta para sua libertação, em busca de reconhecimento.   

                                                 
9 De seu manuscrito de anotações de aula, no ateliê da Avenida Angélica, em São Paulo, SP, 1984, p. 12. 
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3. 3. 3. Fase 3 – Desenhos 
 

 Na trajetória artística de Wega, a técnica do desenho se transformou numa 

fase, que foi determinada, sobretudo, pela artista que interrompeu a produção de 

telas ou guaches, passando sua atenção integralmente à produção de desenhos, 

como este da fig. 35. 

 
Fig. 35. Wega Nery, Gênesis, 1955, Nanquim sobre papel, 35 x 55 cm, Coleção particular. 

 

Feitos em nanquim sobre papel, os desenhos a lançaram em território até 

então desconhecido: o da criação, onde a artista era plenamente responsável pela 

sua obra, sem depender de estilos, influências acadêmicas, ou de escolas ou grupos, 

como fora sua produção no Grupo Guanabara e no Atelier Abstração. 
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A escritora e crítica de artes Mirian de Carvalho relatou essa criatividade que 

Wega aplicava em seus desenhos: 

Nos desenhos da artista, as texturas pulsam nas gradações de uma 
luz, movendo-se entre o papel e os traços. E, ao percurso da linha, 
filetes e retículas aproximam e afastam áreas nascidas da cor negra, 
impregnando as fibras do papel. Posto que distintas as poéticas da 
pintura e do desenho, no trabalho de Wega elas convergem no 
tocante aos desígnios de uma desconstrução espacial. (CARVALHO 
apud SILVA, 2009, orelha) 

 
Fig. 36. Wega Nery, Composição Geométrica, 1955,  Nanquim sobre papel, 35 x 49 cm, Coleção 

particular. 

 

O jornalista, escritor e crítico de artes Geraldo Ferraz muito claramente 

descreveu essa busca da artista pela originalidade, em oposição a qualquer teoria, 

mestre ou escola, nesse momento de sua trajetória: 

Então se deu a libertação sobre essas folhas de papel em que o 
nanquim, obsessivamente iria perseguir uma formulação no espaço, 
tirada do mundo interior. Este é o período de sedimentação, 
realmente, Wega antes de Wega, uma angustiante dialogação com o 
abstrato, e, na sua expressão original, oposta ao teórico, ao visto, a 
toda tradição, escolas, mestres. (FERRAZ, 1975, p. 04) 
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Nessa fase, Wega se entregou ao abstracionismo, produzindo desenhos 

monocromáticos a nanquim, com bico de pena, sobre papel. Desenhos esses, sem 

referências, livres de regras, com linhas puras, traços sutis e finos, transmitindo 

liberdade e não-realidade. 

Já é contudo transposição de imagens para a abstração; o tema sem 
a denúncia referencial, não seria reconhecível, pois não passa de um 
agenciamento de manchas chegando a formas via textura. [...] Então, 
para identificar Wega na estrada de sua libertação, faz-se 
imprescindível reconduzir nossa atenção para estes desenhos. 
(FERRAZ, 1975, p. 01) 

A raiz do abstracionismo da artista, viria a ser o fundamento do suporte 

invisível da sua pintura visível. Geraldo Ferraz traduziu perfeitamente essa afirmação, 

dizendo: “O desenho baseou a conscientização das possibilidades de uma pintura 

que ainda não poderia ser esboçada.” (FERRAZ, 1975, p. 08) 

Para o crítico de artes Osório César acerca do trabalho de Wega: “Em biologia, 

a essência da vida está no cromossoma. A arte abstrata é uma espécie de 

cromossoma das representações figurativas da arte.” (CÉSAR, 1957, p. 13) 

Também para o jornalista W. K. Mayo, no Anexo 4: “Quando Kandinsky disse 

que a arte abstrata seria a arte do futuro, fez uma afirmação profética. A segunda 

metade do século XX pertence à arte abstrata.” (MAYO, 1967, p. 02) 

Em 1955, apesar da decepção pela recusa na III Bienal de São Paulo, Wega 

não desistiu e resolveu apresentar seus desenhos ao diretor do Museu de Arte de 

São Paulo – MASP, o Prof. Bardi, que lhe disse: “Você é uma artista, uma grande 

artista. Farei uma exposição desses desenhos no MASP.” (ARAÚJO et al., 1987, p. 

171) 

A partir do reconhecimento do Prof. Bardi, a artista reforçou sua confiança e 

prosseguiu com seu trabalho artístico.  

Nessa época, o crítico de arte Osório César analisou os desenhos da Wega, 

notando a sensibilidade da artista ao refletir seu mundo onírico na criação de traços 
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harmoniosos que nos faziam pensar e, ao mesmo tempo, criticando outros artistas 

que faziam uso de réguas e compassos na produção de suas obras abstratas:  

Podemos perceber em suas formas não figurativas, espírito um tanto 
irriquieto, numa fuga da realidade para o mundo de sonhos. Eles 
representam harmonia de linhas que compõem planos sem 
perspectiva. Dentro desse sistema orgânico de formas 
desconhecidas e criadas pela imaginação de Wega, há intensa 
sensibilidade de nos fazer pensar. Isto porque Wega é uma artista 
honesta, que trabalha sem a matemática, o compasso e o esquadro, 
como acontece com a maioria dos artistas abstracionistas. (CÉSAR, 
1955, p. 12) 

Infelizmente, nessa mesma época de conquistas e reconhecimentos, Fausto, 

seu marido e maior incentivador, faleceu em consequencia de complicações 

cirúrgicas.  

“Foi para mim uma perda irreparável e o choque paralisou-me. 
Apeguei-me ainda mais ao sentimento religioso, não saia de casa, 
apenas ia à igreja e rezava muito. As minhas tendências 
espiritualistas foram se firmando. Retomei o trabalho desenhando em 
folhas maiores de papel Fabriano. Ouvia as histórias que minha mãe 
contava e recriava no papel aqueles casos de fazendas, de matas, de 
rios. Sem que eu pressentisse, as formas eram abstratas. Porém, 
estes desenhos que realizei depois da morte de meu marido 
tornaram-se leves e prendiam-se a sentimentos espiritualistas. 
Desenhava por necessidade interior. Nem sei como e porque resolvi 
levá-los ao júri da IV Bienal de São Paulo.” (ARAÚJO et al., 1987, pp. 
172-173) 

Esse fato desestruturou seus sentimentos e, ao invés de abster-se do trabalho 

artístico, mergulhou nesse universo que a consolava. Nesse período, Wega fez da 

arte a projeção de sua solidão e tristeza, por meio de sua espiritualidade. 

“Conheci nessa ocasião o engenheiro Charles Capelle, que disse, 
mais ou menos isso: „Você tem  que se inscrever nesta Bienal. Seus 
desenhos são lindos. Seriam premiados em qualquer parte do mundo, 
e nessa Bienal você será premiada‟.” (ARAÚJO et al., 1987, p. 173) 

Em 1957, Wega recebeu o prêmio de Melhor Desenhista Nacional, na IV 

Bienal de São Paulo. A respeito disso, o jornalista W. K. Mayo comentou: 

O que aconteceu em São Paulo em 1957, foi como que um terremoto 
que fez estremecer o mundo da arte: uma jovem pintora, até então 
pouco conhecida, alcançou o primeiro prêmio, concedido por um júri 
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internacional, que lhe conferiu o privilegio de dispor de uma sala 
especial para apresentação dos seus trabalhos. O seu nome 
alcançou em seguida grandiosa ressonância fora das fronteiras do 
Brasil. (MAYO, 1967, p. 02) 

 
Fig. 37. Wega Nery, Abstrato, 1957,  Nanquim sobre papel, 67 x 41 cm, Coleção particular. 

 
Enquanto muitos artistas plásticos brasileiros buscavam tendências 

internacionais como influência para seus trabalhos, Wega preferiu seguir seu 

caminho com originalidade, força e, sobretudo, liberdade.  
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3. 3. 4. Fase 4 – Vitrais 
 

 Os desenhos a nanquim estruturados numa textura, com suas linhas como 

nervuras de uma estrutura construtivista, apesar de abstrata, passaram a ser 

preenchidos por cores em blocos de tinta, inicialmente guache, depois tinta a óleo, 

formando uma pintura sobre uma construção pré-concebida, pré-idealizada. Mesmo 

que invisível, existente. Assim como a estrutura de um prédio após terminada, em 

que preenchem-se as paredes, instalam-se as janelas e ornamentos. Para o poeta e 

pintor português António Dacosta (1914-1990), no Anexo 3:  

Abstratamente ligada ao fundo, esta trama articula-se com os 
diversos planos que se encaixam na estrutura geral do quadro, 
formando assim um todo. Mas a matéria que mais intensamente 
exprime o sentido telúrico da pintura de Wega é a cor. (DACOSTA, 
1969, p. 09) 

 
Fig. 38. Wega Nery, Vitral, 1960, Óleo sobre tela, 72 x 90 cm, Coleção particular. 
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O crítico de arte Mário Pedrosa (1901-1981) também fez uma sensata análise 

das pinturas de Wega, comparando-as a uma pauta musical, onde os desenhos 

foram colocados como a marca de tempo da composição: 

[...] Há assim um modelo anterior e interior, a que a artista obedece 
ao compor seus quadros. O esquema preliminar do desenho lançado 
a esmo, anota, marca o tempo ou os tempos principais da 
composição, como uma pauta musical. (PEDROSA, 1964, p. 02) 

 
Fig. 39. Wega Nery, Construtivo, 1959, Óleo sobre tela, 79 x 59 cm, Coleção particular. 

 
Não ao acaso, Geraldo Ferraz citou: não mais o nanquim sobre papel, mas o 

desenho pré-existente, agora em outra função: pintura. 

Sem uma conotação predominante, intelectualista ou sentimental, a 
insistência na área desse desenho e sua continuidade por assim 
dizer “temática”, não obstante permanecer abstrata, inclinamo-nos a 
ver nestes produtos de arte uma antecipação elaborada para a 
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organização futura de formas que viriam a invadir um repertório 
diferenciado – não mais o traço do nanquim sobre o epiderme do 
Fabriano, mas cores e formas que chegariam à utilização daquele 
desenho, inconscientemente premeditado para servir a outra função. 
(FERRAZ, 1975, pp. 09-10) 

Assim, iniciava-se lentamente uma verdadeira revolução, uma invasão 

pictórica na obra de Wega, que permeou suas futuras fases, como a obra Cristal 

(1959), fig. 38. 

 
Fig. 40. Wega Nery, Cristal, 1959, Óleo sobre tela, 37 x 43 cm, Coleção João Leão Sattamini. 

 
Uma invasão feita de tinta, de cores, em espaço criativo, antes 

monocromático do desenho a nanquim. De início, deu-se lenta e timidamente, com o 

uso de guache, em tons rebaixados, em temas quase monocromáticos.  
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A crítica de arte Mirian de Carvalho relatou essa confluência de desenho e cor 

ao surgimento da pintura, citando um certo mistério envolvido na produção desses 

trabalhos artísticos:  

E nesse encontro da infinitude e da finitude, surgiram primeiro os 
desenhos de Wega, abrindo espaços que um dia se articulariam na 
pintura. Porque no desenho ocorreu a eclosão desses espaços de 
mistério a desvelar uma fusão dos contrários. (CARVALHO apud 
SILVA, 2009, orelha)  

Essas pinturas transpuseram-se do suporte papel à tela, e do uso do guache 

à tinta a óleo. A obra Construção (1961), fig. 41 é um exemplo de tela à tinta a óleo. 

 
Fig. 41. Wega Nery, Construção, 1961, Óleo sobre tela, 100 x 80 cm, Coleção Professor Celso Neves. 

 
Os próprios títulos dados por Wega às obras realizadas nesse período, 

explicavam a estrutura conceitual e, consequentemente, davam nome a essa Fase 
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Vitrais. Entre esses títulos, Cristal (1959), fig.40; Construtivo (1959), fig. 39; Estrutura 

(1960), fig. 23; Construção (1961), fig. 41 e diversos quadros Vitral, como o da fig. 38,  

pintados em óleo sobre tela ou guache sobre papel.  

Com cores contidas, paleta rebaixada e restrita, Wega prosseguiu sua 

pesquisa dessa fase à fase seguinte “Transição e Expansão”, para mais tarde 

explodir em liberdade criativa e gestual, no que seria sua fase mais representativa: 

“Paisagens Imaginárias”. 
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3. 3. 5. Fase 5 – Transição e Expansão 
 

 
Fig. 42. Wega Nery, Barcarola Branca, 1960, Óleo sobre tela, 80 x 100 cm, Coleção particular. 

 
 Como o próprio nome indica, essa fase marcou a transição da fase de “Vitrais”, 

onde as cores eram delimitadas, contidas, seja por blocos de tinta monocromáticos 

com limites definidos ou por molduras e linhas limitantes, para a fase de libertação, 

que tornou-se a mais emblemática da produção artística de Wega: a fase “Paisagens 

Imaginárias”.  

Esse percurso artístico de transições foi concisamente descrito pelo crítico de 

arte Sérgio Milliet: 

Conheci a artista numa fase ingrata de indecisões e solicitações e 
ainda bisonha no manejo de seus instrumentos. Depois, houve seu 
prêmio de desenho na Bienal de São Paulo, que não me convenceu. 



 86 

Encontro-a agora, toda entregue a elucubrações lírico-abstratas, a 
devaneios de uma força de comunicação impressionante. A rigor, não 
se pode dizer que Wega é uma abstracionista ortodoxa: na realidade, 
ela não se desprende nunca inteiramente do elemento figurativo, 
transpõe-no para uma atmosfera de sonho em que se dilui e se 
apaga e, coisa mais estranha em uma “informal”, nunca perde o 
senso de composição. Por isso seus trabalhos se caracterizam por 
uma condensação “dentro do quadro”, ao contrário dos de certos 
pintores cuja obra se extravasa da moldura e se desmilingue numa 
ausência de sugestão. (MILLIET, 1964, p. 10) 

 Para Milliet, Wega passou por fases de indecisões até desvendar sua total 

liberdade, no uso da linguagem artística. Tal liberdade começou a ser notada desde 

sua fase “Desenhos” e veio florescendo até a fase “Transição e Expansão”, quando a 

artista se encontrava no ápice de sua autenticidade.  Também insinuou que as obras 

da artista eram produzidas sobre uma estrutura pré-estabelecida, um desenho, pois 

nunca perderam o “senso de composição”, formando uma “condensação „dentro do 

quadro‟”, assim como a tela da fig. 43, abaixo: 

 
Fig. 43. Wega Nery, Sem título, 1961, Óleo sobre tela, 110 x 150 cm, Coleção particular. 

 
O crítico Olívio Tavares de Araújo também comentou sobre a transição de 

fases na pintura de Wega, que iniciou sua carreira com obras figurativas e quando, 
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na I Bienal de São Paulo, teve seu primeiro contato direto com a pintura abstrata, 

com obras de Alfred Manessier e Gustave Singier, quis descobrir o segredo de se 

pintar sem modelo e percebeu que poderia usar sua linguagem artística com muito 

mais liberdade. A partir daí, suas prioridades passaram a ser os valores pictóricos e 

não mais as regras estabelecidas. 

Figurativa até 1951, foi com a I Bienal de São Paulo que Wega teve a 
revelação da pintura abstrata. Essa descoberta ajuda a compreender 
até hoje a pintura de Wega. Apesar das sugestões de paisagem, 
cada tela é concebida e realizada como uma superfície em que os 
valores importantes são apenas os pictóricos. “Não quero colocar 
nada no quadro: quero fazer pintura. Quando os ritmos, as linhas, as 
cores e os volumes estão certos, aí então, o quadro está pronto”. 
(ARAÚJO, 1972, p. 92)  

Do início da trajetória artística, até essa fase “Transição e Expansão” ocorreu 

um progresso gradual que se deu pela expansão das dimensões da tela, pela 

liberdade no uso e mistura das cores, pela gestualidade cada vez mais presente e 

pelo crescente uso da matéria pictórica, do impasto e da espátula (fig. 44) na 

produção da obra.  

 

Fig. 44. Espátula utilizada pela artista na produção de suas obras. 
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As dimensões de suas obras se expandiram na média de 40 cm por 70 cm 

para acima de 100 cm, conforme fig. 45. As cores tornaram-se mais espontâneas e a 

paleta mais complexa. 

Cada vez mais dentro do abstracionismo gestual, as formas ficaram mais 

livres e o gesto mais amplo, e Wega passou a aperfeiçoar sua linguagem pictórica.  

 
Fig. 45. Wega Nery, Sem título, 1960, Óleo sobre tela, 73 x 100 cm, Coleção particular. 

 

Segundo depoimento de familiares, a própria artista classificou essa fase 

como “Transição e Expansão”, referenciando um progresso.  

O crítico de arte e artista plástico Quirino da Silva citou esse progresso:  

Acompanhamos a caminhada artística de Wega, desde o engatinhar 
acadêmico. Não deu saltos, não furou fila para chegar logo. 
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Lentamente, pacientemente e conscientemente, Wega após anos de 
verdadeiras pesquisas atingiu um ponto alto – e aí não pretende 
deter-se. Quer subir, elevar-se, até alcançar o seu ideal sonhado. 
(SILVA, 1970, p. 02) 

 
Fig. 46. Wega Nery, Estrutura Azul, 1960, Óleo sobre tela, 73 x 60 cm, Coleção particular. 

 
Se a fase de “Vitrais” estruturou um estilo criado sobre o fundamento do 

desenho, a fase de “Transição e Expansão” foi onde os mundos de Wega 

começaram a sua gênese. O crítico de arte Sérgio Milliet definiu sabiamente a 

pintura de Wega dessa fase: 

Trata-se de uma pintura em que o subconsciente vem à tona, em que, 
em meio à orquestração de manchas violentas, se sugerem 
personagens, paisagens, marinhas e, principalmente, fantasmas 
deliquescentes diluindo-se em pedaços do céu. Sem nada, entretanto, 
de figurativismo deliberado. Mas, embora não haja nada linear em 
sua pintura, formam-se nela ritmos sutis, nascem acordes que nunca 
desafinam apesar de Wega não se recusar, muitas vezes, 
despreconceituosamente, ao chamado da terceira dimensão. É que 
ela não é da música de câmara: é da orquestração, com bateria e 
tudo. Ela própria confessa não ser abstracionista; e tem razão. Em 
seus últimos quadros, Wega realiza-se na plenitude de uma liberdade 
impressionante. Dir-se-ia que pinta em estado de transe. Pouco 
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importa. O fato é que, para o mais exigente dos críticos, a obra de 
Wega se apresenta de uma grande riqueza. Rica de equilíbrio, rica 
de harmonia e rica de sentido. Não a elogio, nem a procuro explicar. 
Sinto-a intensamente. (MILLIET, 1965, p. 13) 

 
 Assim, o caminho criativo até as Paisagens Imaginárias estava traçado.  

Wega deu continuidade à sua busca pela liberdade absoluta, de seus próprios 

mundos, transgredindo limites, incorporando o gestual, expandindo fronteiras, isso 

sobre as raízes sólidas e invisíveis de seus desenhos. 

No Anexo 2, o filósofo, jornalista e escritor tcheco Vilém Flusser (1920-1991) 

apontou que a pintura de Wega projetava a “essência do romantismo”, para tanto, 

explicou:   

Permitam que descreva primeiro, de forma esboçada, o modelo 
romântico que tenho em mente. A sua primeira característica é o 
movimento “livre”. É um movimento largo, vasto e violento, cuja 
“liberdade” reside na sua tendência de romper estruturas 
ordenadoras (portanto limitadoras). A sua segunda característica é a 
direção do movimento, sua meta. Essa meta é o mistério, o 
escondido, o encoberto, e o movimento romântico procura penetrar o 
mistério, encontrar o escondido e descobrir o encoberto. A sua 
terceira característica é o clima do movimento. É um clima de 
tempestade noturna, do horror e do espanto das aparições fluidas e 
indefiníveis. Em suma: o romantismo é um movimento de oposição a 
toda ordem limitadora, prosaica e clara, portanto a toda ordem 
racionalizadora. Se quisermos chamar de “clássica” essa ordem, o 
romantismo é um movimento contra o classicismo [...] A primeira 
impressão que as telas (de Wega) causam são a do gesto amplo e 
violento. Mas uma inspeção mais atenta revela que este gesto 
aparentemente caótico se da sobre um fundo de ordem 
cuidadosamente escondida. (FLUSSER, 1968, p. 02) 

Todavia, os próprios mundos de Wega estavam finalmente surgindo. 
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3. 3. 6. Fase 6 – Paisagens Imaginárias 
 

Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem! 

(PESSOA, 1943, p. 21) 

Sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um espetáculo 
consciente, toda paisagem é uma experiência onírica. Só 

olhamos com uma paixão estética, as paisagens que antes 
vimos em sonho. (BACHELARD, 1942, p. 06)10 

 

Em 1963, sucedeu o encontro da artista com o crítico de arte Geraldo Ferraz, 

que viria a se tornar seu companheiro. Desse encontro culminou a publicação do 

livro Wega liberta em arte, em 1975, que narrou e pontuou exatamente esse 

momento, o surgimento da fase “Paisagens Imaginárias”, que é considerada o ápice 

da produção artística de Wega. Sobre o livro, Ferraz disse:  

Não pensei, ao planejar Wega liberta em arte, na biografia da artista 
desde que começou a aparecer em Salões (1949), mas na 
transfiguração que sua pintura apontava; mais do que esse jornal-
catálogo de 1966, coordenado para a Galeria Cosme Velho, um 
estudo em profundidade, ao longo dos lampejos que iluminaram o 
seu desenho, em 1954, sob a influência da Bienal, como informação, 
diga-se, mas uma busca pessoal, traçada nos desenhos a nanquim, 
que iriam fundamentar uma pintura outra, aquela que fez Mário 
Pedrosa escrever a frase mais significativa do catálogo da Galeria 
Bonino, em 1964: “Wega aparece em nosso cenário artístico como 
uma exceção”. Essa frase será a epígrafe do estudo da pintura que 
conhece sua adesão ao abstracionismo-expressionista, desde essas 
raízes do “sutilíssimo desenho”, que havíamos assinalado ao 
registrar sua inclusão na coletiva que o Grupo Guanabara promoveu 
nos fins da década de 50. (FERRAZ, 1983, p. 36) 

 Nessa citação de Ferraz, que se encontra no Anexo 1 dessa dissertação, 

além de comentar sobre o lançamento do livro, ele também descreveu brevemente o 

processo de desenvolvimento da linguagem artística de Wega, mais uma vez, 

                                                 
10 Tradução do texto original: “On rêve avant de contempler. Avant d‟être un espctacle conscient tout paysage est 
une expérience onirique. On ne regarde avec une passion esthétique que les paysages qu‟on a d‟abord vus en 
rêve.”  (BACHELARD, 1942, p. 06) Tradução da autora. 
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evidenciando a importância do desenho, que foi tido como a essência da obra da 

artista, durante praticamente todas as suas fases pictóricas. 

A fase “Paisagens Imaginárias” foi um importante período da vida da artista, 

que convergiu a exposições internacionais relevantes: em 1964, participou da II  

Bienal  Americana  de  Arte,  em Córdoba,  Argentina, com o Prêmio “Amistad 

Artística Americana”; em 1965, fez exposições individuais no Centro de Artes Y 

Letras de “El Pais”, em Montevidéu, Uruguai e na Galeria  Lascaux, em Buenos Aires, 

Argentina. 

Wega é uma pintora de uma personalidade muito original. Uma 
mistura de primitivismo e ultra-civilização são os contrapontos 
extremos de sua alma, que deixam sua marca na sua pintura. O fato 
de nunca ter viajado à Europa e de que esta é primeira vez que 
expõe individualmente fora de seu país, é uma circunstância que 
certamente a tem preservado de influências estrangeiras e permitiu-
lhe manter essa nota de autenticidade inconfundível.11 (TORRENS, 
1965, p. 06) 

Em 1967, participou do International Art Festival – The New York Hilton 

Gallery at Rockfeller Center, em Nova York, EUA; também fez exposições individuais 

na Galeria do Hotel Cantegril, em Punta Del Este, Uruguai, com “20 Paisajes 

Imaginarios”; na Pan American Union Gallery, em Washington D.C., EUA, com 

“Wega Nery of Brazil Oils” e na Galeria Foussats, em Nova York, EUA, com “Wega 

Nery: Imaginary Landscapes”.  

Todas essas exposições foram visitadas por autoridades e pessoas ilustres 

que apreciaram, adquiriram e fizeram questão de divulgar o trabalho da artista 

brasileira. Conforme disse Ferraz, no Anexo 1:  

Os vinte e cinco quadros que Wega levou à Nova York foram 
adquiridos ali por cidadãos norte-americanos, salvo a pintura 
“Itacolomi”, baseada no pico célebre de nossa história da ouro, que 
foi adquirido por uma advogada, jovem inglesa, que trabalhava na 
Wall Street. Outro quadro entregue à exposição da Unicef, no Hilton 

                                                 
11 Tradução do texto original: “Wega es una pintora de una personalidad muy singular. Una mescla de 
primitivismo y de ultra-civilización son los extremos contrapuntisticos de su alma que dejam su huella en su 
pintura. El hecho de que nunca haya viajado a Europa y de que esta sea la primera vez que exhibe 
individualmente fuera de su país, es una circunstancia que la ha preservado seguramente de influencias extrañas 
y le ha permitido conservar esa nota de autenticidad inconfundible.” (TORRENS, 1965, p. 06) Tradução da autora. 
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Hotel, foi o primeiro a ser adquirido nessa exposição internacional, 
por um americano do Texas. (FERRAZ, 1983, p. 36) 

 

 
Fig. 47. Exposição no Pan American Union, em Washington D.C., 1967. Visitantes: Embaixador Ilmar 

Pena Marinho e os conselheiros da OEA, José A. Mora e Luis Lastra. 

 

Nessa ocasião, Rafael Squirru, que foi diretor do Departamento Cultural da 

OEA, fundador do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e expoente crítico de 

arte, escreveu:  

“Espero que esta rica amostra da terra colorida e misteriosa que é o 
Brasil, possa enriquecer a sensibilidade do público de Nova York”12, 
escreverá Squirru, na última frase de sua apresentação de Wega, 
para o catálogo das Imaginary Landscapes, em abril de 1967, 30 
East 68th Street, Galerie Foussats. (FERRAZ, 1975, p. 42) 

 Na maioria das exposições, foram distribuídos catálogos que, além da relação 

dos quadros e informações sobre a artista, também traziam críticas e depoimentos 

que analisavam e, ao mesmo tempo, enalteciam as obras de Wega Nery. Esses 

impressos foram bastante convenientes e eficazes na divulgação de seu trabalho.  
                                                 
12 Texto original em inglês: “I would hope that this rich testemony of the colorful and subtle land of Brazil may 
enrich the sensibility of the New York public”. Tradução da autora. 
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Fig. 48. Catálogo da exposição "Wega Nery of Brazil", na Pan American Union, em Washington D.C., 
15/02/1967. 

 

Em 1968, aconteceram as exposições individuais: “Wega - Paysages 

Imaginaires”, na Galerie  Debret, em Paris, França; “Guaches” na Embaixada do 

Brasil, na Cidade do México, México; na Embaixada do Brasil, em Montevidéu, 

Uruguai; em 1969, fez a exposição individual: “Wega Nery: brasilien abstrakte 

gemälde”, na Galeria Schumacher, Munique, Alemanha; em 1970, ocorreu a 

exposição “Wega Nery: Imaginary Landscapes”, na Embaixada do Brasil,  em 

Londres, Reino Unido e na Embaixada do Brasil, em Washington D.C., Estados 

Unidos; e, em 1971, expôs na Drian Gallery, em Londres, Reino Unido. Segundo 

Ferraz: 

As Imaginary Landscapes vão viajar e produzir espanto nos 
conhecedores e nos amadores de arte, na gente da rua, em 
estudantes e professores de “belazartes”, que perguntam “onde se 
pinta assim”, “onde se pode aprender a pintar dessa maneira”. 
(FERRAZ, 1975, p. 39) 

No Anexo 1, Geraldo Ferraz compôs um itinerário de exposições nacionais e 

internacionais de Wega Nery, e citou com entusiasmo, o sucesso das Paisagens 

Imaginárias na exposição da Drian Gallery em Londres, Reino Unido. 



 95 

As Paisagens Imaginárias eram obras que traziam os novos mundos 

imaginados de Wega. 

A experiência onírica é algo que a pintora traz nos seus olhos e que, 
aos poucos, ao acertar a sua condensação de imagens, ela vai 
abordar, seguramente vai transportar para a tela. (FERRAZ, 1975, p. 
08) 

Nessa fase, o “ataque” à tela foi diferente. O abstracionismo era mais gestual 

e amplo, e as dimensões da tela eram as maiores de sua produção. Assim como a 

obra Sinfonia Escura (1963), fig. 49. 

 
Fig. 49. Wega Nery, Sinfonia Escura, 1963, Óleo sobre tela, 180 x 120 cm, Coleção particular. 

 
Patamares (1963), fig. 50 foi um dos trabalhos mais significativos da carreira 

artística de Wega, sobretudo, da fase “Paisagens Imaginárias”. A artista se superou 
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ao produzir uma pintura gestual intensa, numa tela com dimensão tão expandida, 

dois metros por dois, com uso exclusivo de sua espátula emblemática. As cores 

foram muito bem harmonizadas e estruturadas, como se houvesse um desenho pré-

estabelecido. Tudo resultado de seu ímpeto criativo e emotivo. Acerca dessa obra, 

Ferraz disse:  

Estamos nos primeiros meses de 1963, Wega enfrenta a grande tela 
que será Patamares. É um desses quadros que escapam à 
proporção do cavalete – medindo 2x2 metros, ele receberá uma 
composição branca formada de degraus invisíveis, numa 
concatenação ascensional que o desenho assinala em estrias, em 
reentrâncias, em junturas na formulação das partes. A aspiração 
partiu, certo dia, da manhã pela jornada afora, e à noite os patamares 
estavam determinados em sua estruturação impressionante de 
escarpas fundidas num só molde, sustentada em nervuras que não 
foram previamente desenhadas, mas compareceram ao chamado da 
espátula. (FERRAZ, 1975, p. 17) 

 
Fig. 50. Wega Nery, Patamares, 1963, Óleo sobre tela, 180 x 170 cm, Coleção de Daniela Gomes 

Pinto. 
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A própria artista e o crítico Geraldo Ferraz se referiam a esse período criativo  

como a fase “Paisagens Imaginárias”. Para Ferraz: 

Uma gota d‟água: as paisagens imaginárias nascem de um golpe 
gestual simples: dele, dessa inscrição ritual sobre o espaço da tela, 
desencadeia-se o processo da criação, na sua complexidade 
formativa de galáxias e de espaços relacionados tanto quanto 
conflitantes, num esforço que estabelece geometrias e figuras e 
físicas inesperadas, que se vão articulando e aquietando, até o 
momento em que mais um pedaço da cosmogonia se rende à força 
do agrupamento movimentado de linhas e de cores – o quadro, mais 
uma “paisagem imaginária”, está concluído, é só receber a 
designação arbitrária, e as quatro letras de sua vinculação. (FERRAZ, 
1975, p. 38) 

Eram notáveis, o vigoroso uso de cores, tons ricamente elaborados, 

materialidade pictórica, o impasto, onde as cores se intercalavam e se interagiam, e 

o desaparecimento das margens, em telas de grandes formatos, como Madrugada 

(1963), fig. 51.  

 
Fig. 51. Wega Nery, Madrugada, 1963, Óleo sobre tela, 180 x 170 cm, Coleção de Max Gomes Pinto. 
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Wega inovou com o uso da espátula, tanto a pequena tradicional como a 

grande, feita a partir de espátulas de confeitaria adaptadas pela própria artista, para 

o uso na pintura. A maneira de estruturar os blocos de cores era toda diferenciada, 

um exemplo foi Campo de Papoulas (1963), fig. 52. 

 
Fig. 52. Wega Nery, Campo de Papoulas, 1963, Óleo sobre tela, 140 x 200 cm. Coleção Raul Forbes. 

 
Esse modo original de se utilizar o instrumento tornou-se uma marca 

inconfundível na sua pintura. A forma como as cores eram colocadas, sobrepostas e 

interligadas tornou-se uma característica essencial da fase “Paisagens Imaginárias”. 

Além disso, a pintura gestual com o uso da espátula era algo peculiar no que 

concerne às tendências contemporâneas da época.  
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Por causa dessas particularidades, essa fase foi considerada o ápice da 

carreira da artista, onde ela aliou todo seu conhecimento e estudo, e produziu com 

plena criatividade e originalidade. 

Eram pinturas gestuais feitas em grandes formatos, com tendências 

expressionista-abstratas, que traziam pinceladas generosas formando largas 

manchas que fusionavam cores vibrantes (fig. 53). Manchas feitas com a espátula 

que seguia o impulso emotivo de Wega. Para ela, essa espátula era insubstituível: 

“A arte surge em mim, ou melhor, a inspiração parece que vem como 
um transe. Seria mais ou menos como se a pintura procurasse um 
veículo para se expressar e encontra minha energia e minhas mãos. 
Uma amiga me acompanha há pelo menos 40 anos, a espátula. 
Coitada, ela está velhinha, mas me acompanha, ajuda-me nos traços.” 
(BRESSAN, 1985, p. 24) 

 
Fig. 53. Wega Nery, Paisagem Imaginária, 1965, Óleo sobre tela, 120 x 130 cm, Acervo do Museu de 

Arte Contemporânea (MAC) de São Paulo. 
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A fase “Paisagens Imaginárias”, que se estendeu de meados dos anos 1960 

até os anos 90, foi marcada pela emoção, gesto inconsciente, linguagem particular, 

força do imaginário com características oníricas, atingindo a maturidade da criação 

da artista. Assim como escreveu o poeta Dacosta, no Anexo 3, sobre o trabalho 

artístico de Wega: 

E o que ela pinta define-se através de um espaço imaginário de uma 
extensão eriçada de obstáculos, rasgada de profundidades e 
condensando na sua matéria um mundo onde nada é exterior à 
dinâmica do seu apetite expressivo [...] Mas tudo isto que vemos 
desempenha um papel na construção espacialmente vertiginosa de 
uma realidade que existe como sentimento, a partir da própria pintura. 
(DACOSTA, 1969, p. 09) 

Wega uniu o imaginário ao mundo exterior real, permitindo que as manchas e 

as cores vigorosas assumissem uma semelhança com as paisagens reais, com 

grande expressão cromática e valor transcendental.  

Para o filósofo Kant, transcendental é “todo o conhecimento que em geral se 

ocupa não tanto com os objetos, mas com o nosso modo de conhecer objetos na 

medida em que este deve ser possível a priori.” (KANT, 1994, p. 33) 

Para a artista, o que importava era que suas paisagens possuíssem a 

essência da realidade, fazendo com que o espectador notasse qualquer semelhança 

com o real, como modo de conhecimento. Quanto a isso, o escritor e jornalista 

Fernando Góes (1915-1994), no Anexo 5, disse: “Porque estas „paisagens interiores‟ 

são de tal riqueza inventiva que transcendem aquilo que a artista visualizou no seu 

íntimo para se transformarem nas paisagens interiores de cada um.” (GÓES, 1972, p. 

05) 

Ao escrever sobre as obras de Van Gogh e Cézanne, pintores que mais 

influenciaram o trabalho de Wega, Gombrich fez uma análise semelhante à que os 

críticos costumavam fazer sobre a pintura da artista, enfatizando que ambos 

pintavam o que sentiam e o que desejavam que os outros sentissem, sem se 

preocupar em transmitir a exatidão da realidade: 
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É evidente que Van Gogh não estava principalmente interessado na 
representação correta. Usou cores e formas para transmitir o que 
sentia em relação às coisas que pintava e o que desejava que os 
outros sentissem. Não se importava muito com o que chamava de 
“realidade estereoscópica”, ou seja, a reprodução fotograficamente 
exata da natureza. Exagerava e até mudava a aparência das coisas, 
se isso se adequasse ao seu propósito. Assim, chegara por um 
caminho diferente a uma conjuntura semelhante àquela em que 
Cézanne se encontrou durante esses mesmos anos. Ambos deram o 
passo importante de abandonar deliberadamente a finalidade da 
pintura como “imitação da natureza”. As suas razões, é claro, foram 
diferentes. Quando Cézanne pintava uma natureza-morta, queria 
explorar as relações de formas e cores, e só aproveitava da 
“perspectiva correta” aquela parcela de que porventura necessitasse 
para uma determinada experiência. Van Gogh, por sua parte, queria 
que a sua pintura expressasse o que ele sentia, e, se a distorção o 
ajudasse a realizar esse objetivo, utilizaria a distorção sem hesitar.  
(GOMBRICH, 2008, p. 548) 

 
Fig. 54. Wega Nery, Carrefour d'Infinis, 1968, Óleo sobre tela, 146 x 114, Acervo da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. 

 

Wega, assim como Van Gogh e Cézanne, importava-se principalmente em 

expressar a natureza de acordo com sua emoção, sem imitar precisamente a 
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realidade. Além disso, criava conscientemente sobre formas e cores, onde o traço do 

desenho e a cor da pintura compunham a essência de sua criação (fig. 54 e 55). 

Jacob Klintowitz, crítico de arte, escreveu sobre as Paisagens Imaginárias de 

Wega, unindo o desenho e a pintura da artista, numa análise condizente à fase 

pictórica em questão. 

Em primeiro lugar o gestual da linha. Ela percorre o espaço e 
determina a composição. E brinca barrocamente em volutas e curvas. 
Depois a cor subordinada a um espaço marcado e a um tema 
objetivo. 
A consequência é uma pintura de gestos largos, sensual, de cores 
fortes. 
Com alguma coisa de monumental, talvez caminhando para grandes 
espaços. Wega Nery, pintora de paisagens imaginárias e desenhista 
de planos e linhas, agora elaborada de paisagens tropicais, onde o 
traço e a cor brincam juntos no jardim da criação, esperamos que a 
sua melodia não seja apenas aos raros. Que as pessoas contemplem 
e se integrem nessa harmonia humanista, cientes de que não é 
necessário morder e dar pauladas na obra de arte para participar do 
mistério de sua criação. (KLINTOWITZ, 1973, p.02) 
 

 
Fig. 55. Wega Nery, Desfiladeiro dos Ventos, 1975, Óleo sobre tela, 120 x 130 cm, Coleção particular. 
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Nessa fase, os títulos dados por Wega às suas telas ampliaram-se em 

criatividade e autenticidade, sendo que, os anteriores contidos e concisos como 

Estrutura, Construção, Vitral, foram aqui, substituídos por denominações mais 

amplas, geográficas, planetárias e designações de eventos cósmicos, estelares, 

como Desfiladeiro dos Ventos (1975), fig. 55; Horizontes Cósmicos (1976); Salto 

para a Galáxia (1979); Rochedos do Mar (1986); Crepúsculo Dourado (1986) e 

diversas telas Paisagem Imaginárias, fig. 25 e 53, as quais acabaram intitulando 

essa fase. Para o jornalista William K. Mayo (Anexo 4): “Na obra de Wega há um 

fundo de grande lirismo. É uma poetisa que canta em cor. Os títulos de alguns dos 

seus quadros são profundamente poéticos: Cidade de Sonho, Sinfonia Escura, 

Canção Azul.” (MAYO, 1967, p. 02) 

 Para melhor compreender as Paisagens Imaginárias de Wega, no Apêndice 1 

dessa dissertação, há uma tabela de análise comparativa das fases “Desenhos”, 

“Vitrais”, “Transição e Expansão”, até chegar à “Paisagens Imaginárias”, que ilustra a 

progressão na linguagem pictórica da artista. Nessa análise, foram tomadas como 

referências, a margem, a ortogonalidade, o suporte, o uso da cor e a gestualidade na 

obra da artista. 
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3. 3. 7. Fase 7 – Suavização 
 

Em meados dos anos 80, Wega entrou num período de desaceleração.  Por 

causa da idade avançada, mais de setenta anos de vida, a artista resolveu diminuir 

sua produção, pois já não tinha o mesmo dinamismo, energia e mobilidade, que 

gozava anos atrás. 

Porém, continuou atuando, mas de maneira parcimoniosa e ritmo reduzido. 

Assim como relatou a crítica de arte Radha Abramo: 

Nos últimos anos, a artista, lentamente, diminui a sua produção, até 
que, em 1993, colaborando com a mostra atual, ela se entrega – 
sempre um ato de entrega – novamente à pintura. Faz algumas 
esmaecidas veladas que mostram uma Wega provida do paraíso 
eterno da tranquilidade.(ABRAMO, 1993, p. 99) 

 Em 1993, realizou-se a exposição “A Ilha Verde de Wega”, no Museu de Arte 

de Brasília e na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi uma das mais importantes 

e significativas exposições na carreira da artista, que estava com 81 anos de idade. 

 

Fig. 56. Wega Nery, Havia Mar e Solidão, 1983, Óleo sobre tela, 50 x 70 cm, Coleção particular. 
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Apesar da perda de potencialidade, suas obras ainda eram gestuais, 

produzidas com ajuda da velha espátula. Eram trabalhos de cores mais suaves, 

notável delicadeza nos gestos e redução no tamanho das telas (fig. 56, 57, 60 e 61).  

O crítico de arte e curador Emanoel Araújo, descreveu a emblemática 

espátula de Wega, que traduz a longa trajetória da artista.  

A espátula pequena de Wega Nery já revela a biografia essencial 
dessa artista brasileira. Retorcida, sua dureza natural tornada 
maleável pelo poder das mãos fortes: esse instrumento de pequenas 
dimensões como que foi esculpido  por uma força incoercível: a 
vontade. (ARAÚJO et al., 1987, p. 11) 

 

Fig. 57. Wega Nery, Hora Matutina, 1983, Óleo sobre tela, 60 x 50 cm, Coleção particular. 

 
Além da suavização nas cores, diminuição da dimensão da tela e produção 

reduzida, os títulos passaram a ser mais intrínsecos, familiares e cotidianos, muitos 

remetiam aos períodos do dia e a temas marítimos, assim como, Hora Matutina 

(1983), fig. 57; No Azul da Manhã (1983); Barco ao Longe (1983); Penúltima Tarde 
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(1984); Sempre o Mar (1984), fig. 60; Espera de uma Nova Aurora (1985); Último 

Verão (1985); Entardecer em Planuras Luminosas (1987); Verão no Trópico (1987); 

Viver em Plenitude (1987); Segredos do Tempo (1987); Aconteceu Além do 

Horizonte (1987); Pressentimento (1988); Devaneio Poético (1990); Alegria em 

Flores (1990); Celebrada Ternura (1990), fig. 61; Manhã em Azul (1993); entre outros. 

Foi nessa fase que a artista pintou a maioria de seus vasos de flores, assim 

como as telas a seguir (fig. 54 e 55), que têm como características principais cores 

suaves e variadas, além de gestual mais delicado, trazendo sensação de 

tranquilidade e leveza. 

 
Fig. 58. Wega Nery, Vaso de Flores, 1990, Óleo sobre tela, 70 x 50 cm, Coleção particular. 
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Fig. 59. Wega Nery, Alegria em Flores, 1990, Óleo sobre tela, 80 x 60 cm, Coleção particular. 

 

Esse momento de tranquilidade na trajetória artística de Wega, foi classificado 

por seus familiares de fase “Suavização”.   

Nesses anos da década de 80 até os anos 90, ainda estabelecida em sua 

“Ilha Verde”, a artista pintava com menos frequência, porém com muito prazer e 

dedicação, sempre demonstrando seu amor à arte, assim como o jornalista Ivanir 

Fernandes Xavier reportou:  

No momento em que comemora 50 anos dedicados às artes plásticas, 
Wega Nery quer mais é falar da arte de viver. “Refugiada” em sua 
Ilha Verde – como chama a casa confortável em que vive no Guarujá, 
há 23 anos – , Wega, aos 82 anos, esbanja vitalidade. É certo que o 
corpo está frágil, as pernas já não são ágeis como outrora, a pressão 
arterial tem que ser controlada para não disparar, mas a cabeça 
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continua a mil por hora e a produção artística não deixa nada a dever 
àquela do ano de 1957, em que foi premiada na Bienal Internacional 
de São Paulo [...] Na verdade, o que importa para Wega é levar a sua 
vida de maneira tranquila. Pintar é um ato cotidiano, já que dedica a 
ele cerca de três a quatro horas do seu dia. Mas confessa: “só se eu 
estiver com „aquela‟ vontade é que eu pinto. Senão, não sento em 
frente à tela”. (XAVIER, 1994, p. 06) 

 
Fig. 60. Wega Nery, Sempre o Mar, 1984, Óleo sobre tela, 60 x 50 cm, Coleção particular. 

 

 Wega pintou até seus últimos anos de vida e, segundo o crítico de arte 

Casimiro Xavier de Mendonça, durante seus mais de 50 anos de carreira artística, 

manteve-se autêntica, tornando-se contemporânea a qualquer época. 

[...] a fidelidade de Wega Nery a uma maneira de pintar é fato raro 
nas artes do país. A maioria dos artistas que ultrapassaram os 50 
anos mostra que em cada época recebem influências que 
transformaram seu trabalho. Wega, ao contrário, atravessa esses 
anos com a segurança de quem só tem um único caminho a trilhar. 
Isto ajudou-a a sobreviver ao descaso de críticos e galeristas e faz 
com que agora possa tornar-se uma vez mais uma presença ativa, 
com telas que atraem a atenção de uma geração para a qual Wega 
era apenas referência histórica. (MENDONÇA, 1985, p. 89) 
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Fig. 61. Wega Nery, Celebrada Ternura, 1990, Óleo sobre tela, 70 x 90 cm, Coleção particular. 

 

Poder-se-ia dizer que, Wega Nery conquistou a eternização de suas obras, ao 

demonstrar sua originalidade genuína durante todos esses 50 anos de dedicação e 

amor à sua carreira artística.  

Em certa ocasião, a artista aludiu à vida dessa maneira:  

“A vida é uma passagem.  É como um livro, que a gente vai lendo e 
vai lacrando as páginas e nunca mais volta nelas. Você pega essas 
páginas depois da reciclagem, fecha tudo e vai atirá-las no íntimo do 
ser, nas águas profundas da sua alma. O que sobra – para mim, os 
meus quadros, as minhas amizades – fica valendo para sua vivência 
atual. Essas páginas você não fecha”. (XAVIER, 1994, p. 06) 

 Portanto, os trabalhos artísticos de Wega configuram as páginas do livro de 

sua vida, que ficarão eternamente abertas. 
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CAPÍTULO 4 

RETRATOS  
 

Os retratos, na concepção artística de Wega, sempre lhe foram muito 

importantes. Ela repetidamente mencionava aos familiares e próximos, a sua 

predileção em produzi-los, a sua admiração pelos retratos de artistas como Cézanne 

e Van Gogh, e a importância, para ela, em continuar a se aprofundar nesse tema. 

 
Fig. 62. Wega Nery, Tãozinho, 1950, Óleo sobre tela, 46 x 38 cm, Coleção particular. 

Assim, Wega produziu uma diversidade de retratos que percorreram toda a 

sua trajetória artística, por diversas décadas e que foram feitos sob a influência de 

estilos, de técnicas, de pesquisas e de materiais que ela utilizava em cada fase 

pictórica, tornando impossível inseri-los em uma fase única e, obrigatoriamente notar 
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seu caráter perene e recorrente nas diversas fases pictóricas pelas quais a artista 

passou. 

 
Fig. 63. Wega Nery, Retrato de Mamãe, 1966, Óleo sobre tela, 130 x 91 cm, Coleção particular. 

 

A artista protestava certa incompreensão por parte da crítica em rotulá-la 

como artista abstrata, e proferir como inconcebível a sua produção de retratos. A 

essa incompreensão respondia que sua obra não era limitada a um tema ou a um 

rótulo, sendo esses retratos parte natural e intrínseca de sua produção. 

Seus retratos foram até rebaixados ao terem sido considerados menos 

importantes pelos críticos, mas privilegiados e estimados por ela, tudo por não se 

entender uma artista dita abstrata produzir trabalhos figurativos. Sobre essa ideia 
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errônea acerca dos retratos produzidos por Wega, o crítico de artes e cineasta Olívio 

Tavares de Araújo declarou: 

Mas a visão de conjunto de Wega enriquece mutuamente as várias 
fases. Assim, de todas acaba emergindo uma constante que gravita 
entre dois pólos: o profissionalismo e a paixão. Ao mesmo tempo tão 
distintas e tão próximas - pois uma não existe sem a outra -, essas 
qualidades estão em todas as pinturas de Wega, mesmo nas menos 
importantes. Por exemplo: os retratos, que a pintora adora, mas são 
o produto menor de sua paleta. Desde a fase figurativa, Wega dá 
provas de sua competência artesanal. (ARAÚJO, 1985, p. 91) 

 
Fig. 64. Wega Nery, Menina da Boneca, 1950, Óleo sobre tela, 75 x 86cm, Coleção particular. 

Esclarecendo essa má compreensão, Geraldo Ferraz escreveu: 

E também nesse difícil gênero de pintura Wega se revelou 
consumada artista, dando a cada modelo, como viemos depois a 
verificar, um enfoque personalizador, diferenciado em cada exemplo. 
Nessa fase de trabalho em retratos na Praia de Itararé, além do 
notável quadro que colocou Sérgio Milliet, destacaremos aqui o 
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retrato notabilíssimo de Afonso Schmidt, feito um mês antes de sua 
morte, e ao qual o escritor se referiu numa dedicatória, como 
agradecimento, que queria que no futuro se conhecesse a sua 
fisionomia por aquele retrato. Entretanto, quando lhe apresentamos 
Wega e lhe mostramos a sua pintura gestual, abstrata e 
expressionista, o escritor disse não acreditar que ela fosse também a 
retratista que viria a reconhecer em 1963. (FERRAZ, 1983, p. 36) 

Apesar da importância desses retratos em sua obra, como Tãozinho (1950), 

fig. 62 e Retrato de Mamãe (1966), fig. 63, eles não podem ser classificados como 

uma fase, ou pertencentes a fases específicas, mas sim como trabalhos aos quais a 

autora sempre voltou sua atenção criativa e emocional. 

 
 

Fig. 65. Wega Nery, Retrato de Tão, 1968, Óleo sobre tela, 73 x 68 cm, Coleção Particular 

Wega fez os retratos desde suas aulas na Escola de Belas Artes. Não 

obstante o que produzisse à época, continuou a pintar amigos, pessoas próximas e 

parentes, durante quase toda sua trajetória artística.  



 114 

 
Fig. 66. Wega Nery, Menina do Laçarote, 1951, Óleo sobre tela, 65 x 85 cm, Acervo do Museu de Arte 

de São Paulo - MASP. 

 

 Tratavam-se de obras intertemporais. Assim como escreveu o jornalista 

Oswaldo Mariano, no Anexo 6: 

Percebe-se aí, que a existência circunstancial só pode ser uma 
sombra da real, intertemporal. O talento de Wega solto na inspiração 
criadora pode tocar nesta paisagem geradora de paisagens, uma 
imaginação metafísica, sofrida e culta para atingir realidades reais, 
além das aparentes. (MARIANO, 1975, p. 06) 

A inspiração de Wega a encaminhava na criação de suas obras que, ora eram 

abstratas, ora refletiam a realidade tangível, assim como seus retratos, 

especialmente Figura (1965), fig. 67, que, apesar de conter características do 

abstracionismo gestual, trazia uma imagem figurativa que remetia ao retrato de 

alguém desconhecido, pois não havia um nome especificado no título da obra.  
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Fig. 67. Wega Nery, Figura, 1965, Óleo sobre tela, 39 x 29 cm, Coleção particular. 

 

Para o crítico Casimiro Xavier de Mendonça: 

O fato de dedicar-se à pintura abstrata, porém, nunca foi, no caso de 
Wega, empecilho para que continuasse a fazer retratos e, nos últimos 
anos, a pintar quadro de flores. “Faço o que gosto”, diz Wega. 
“Qualquer tema pode ser pretexto para uma boa tela.” (MENDONÇA, 
1985, p. 89) 

Após a fase “Influências Acadêmicas” e “Estudos Formais”, seguem-se duas 

fases “Desenhos” e “Vitrais”, nas quais Wega não introduziu nenhum tipo de retrato 

em suas criações. Voltaria aos retratos, na fase “Transição e Expansão”. 

Mesmo na fase “Paisagens Imaginárias”, com obras consideradas abstratas, 

de grandes dimensões, abstracionismo gestual com largos movimentos de braço e 
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uso de espátula, Wega inseriu seus retratos, utilizando o mesmo gestual, cores, 

espátula e tamanho estendido da tela.  

Eram telas que, à primeira vista, pareciam abstratas e, de onde surgia o 

retrato ou retratos de pessoas conhecidas da artista, inseridas em uma paisagem 

dos mundos imaginários de Wega.  

Em Auto-retrato (1963), fig. 68, Wega exemplifica esses trabalhos que uniam 

duas linguagens, o abstracionismo gestual das Paisagens Imaginárias ao 

figurativismo dos Retratos. 

 
Fig. 68. Wega Nery, Auto-retrato, 1963, Óleo sobre tela, 64 x 45 cm, Coleção particular. 
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Quanto a essa mescla de tema e linguagem, Ferraz escreveu:  

Reuniram-se, na grande demonstração13, 108 trabalhos, em que se 
contavam também retratos. Sim, retratos: retratos que irrompem da 
“paisagem imaginárias”, incluindo uma incursão realista antes do 
hiper-realismo, e que são Dilma e Edmar, Zilda e Lúcia. Pintura ainda, 
que acabará sendo a dos super-realistas. (FERRAZ, 1975, p. 36).  

 Devido à predileção da artista por esses trabalhos, os retratos feitos por Wega, 

foram incluídos em grandes exposições, inclusive exposições internacionais 

realizadas no Uruguai e na Argentina.   

 Cores fortes, vibrantes, uma criação de mundo violento e onírico, onde surgia 

o retrato, nas mesmas cores fortes, potência cromática, quase como um elemento 

espacial, um satélite ou um planeta inserido nesse sistema planetário, nesse mundo 

imaginado por Wega, no dia da criação. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
13 Exposições feitas em Montevidéu, Buenos Aires e no Museu de Arte Moderna – MAM do Rio de Janeiro, RJ, 
catalogando 15 anos de pintura e desenho (1950-1965) de Wega Nery. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer de seus 50 anos de carreira artística, com mais de 1000 quadros 

catalogados, a artista plástica Wega Nery contribuiu significativamente à arte 

brasileira com seu trabalho, o que a fez alcançar reconhecimento nacional e 

internacional. Nessa longa trajetória, passou por sete fases pictóricas, cada qual com 

suas características intrínsecas e determinantes, que serviram como provas de sua 

autenticidade, originalidade e auto-didatismo ao desenvolver sua linguagem pictórica.  

A artista também produziu retratos, que foram tidos como obras intertemporais, 

pois ocorreram em vários períodos, não pertencendo a fases específicas.   

Desde suas primeiras obras figurativas, mostrou-se rebelde a qualquer tipo de 

regra, disciplina, escola ou movimento. Por isso, enfrentou obstáculos por insistir 

nessa autonomia. A descoberta da pintura abstrata estabeleceu o caminho à sua tão 

ambicionada liberdade de estilo e técnica.  

Ao contrário de ser limitante ou delimitadora, essa pesquisa, que define as 

fases criativas na produção de Wega, serve para expandir e ampliar a compreensão 

da produção desta artista e trazer mais informações ao estudo de sua trajetória de 

vida; seja pela sua libertação enquanto mulher inserida em uma sociedade machista 

e patriarcal; seja pela libertação enquanto mãe de família que buscou estudar artes 

plásticas já casada e com filho; seja pela libertação enquanto artista plástica na 

busca de sua própria linguagem pictórica, muito além de correntes artísticas e 

academicismos. 

Enfim, ao se segmentar a produção de Wega em fases e estudar o progresso 

dessa artista sob a ótica de suas fases criativas, ao invés de restringi-la a correntes 

artísticas ou a técnicas criativas, ou reduzir sua importância no cenário brasileiro das 

artes plásticas, ampliamos nossa compreensão sobre sua obra, permitindo uma 

leitura mais ampla, mais complexa e mais rica dos elementos que a influenciaram e 

que foram, de maneira mais ou menos importantes, formadores de sua produção 

artística. 
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Produção essa, fruto de uma trajetória libertadora, de uma artista mulher 

dedicada à sua arte e apaixonada o suficiente para resistir, suportar e atravessar 

todas essas fases criativas e transformá-las em testemunhos plásticos e palpáveis, 

ainda que intraduzíveis; em texto de sua pesquisa, de sua luta em busca de uma 

linguagem própria; em sua maior paixão: a pintura. 

Além disso, esse estudo nos permite localizar e pontuar elementos no 

processo de criação da artista e analisar o diálogo que tais elementos travaram 

durante as diversas fases e sua função no processo criativo como, por exemplo, os 

desenhos a nanquim e sua estrutura construtiva, estrutura essa que volta a aparecer 

nas fases seguintes, mesmo que invisíveis, mas dando suporte essencial à 

estruturação das Paisagens Imaginárias. 

Essa pesquisa também consente uma análise visual e plástica dessa 

progressão das fases pictóricas. Podemos perceber o surgimento das cores sobre 

um desenho a nanquim; a diluição dos limites de obras antes estruturadas e 

ortogonais; a expansão do uso do gestual e da espátula na tela; a ampliação das 

dimensões do suporte e; o uso de uma paleta de cores cada vez mais livres e 

expressivas. 

Por fim, esse estudo possibilita que tenhamos maior alcance de informações 

aos interessados em se aprofundar na pesquisa da obra dessa grande artista 

plástica brasileira. 

A artista sempre deixou claro que a essência de sua vida era a pintura, 

independente de qualquer modismo ou tendência. Em depoimento a Ivo Mesquita, 

ela disse: “Eu nasci pintora” (ARAÚJO et al., 1987, p.163)   

Wega só deixou de pintar quando estava sobremaneira debilitada em 

consequencia da idade avançada. Faleceu aos 95 anos, certamente, levando 

consigo seu amor soberano pela arte e a certeza de ter cumprido seu papel de uma 

autêntica artista plástica. 
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APÊNDICE 1 
 

 
Fase 3: 

“Desenhos” 

 
Frase, 1957 

Fase 4: 
“Vitrais” 

 
Construção, 1959 

Fase 5: “Transição 
e Expansão” 

 
Barcarola Branca, 

1960 

Fase 6: “Paisagens 
Imaginárias” 

 
Patamares, 1963 

Margem: limitante e 
definida 

Margem: limitante e 
definida 

Margem: expansão e 
vazamento 

Margem: dilui-se e 
expande-se até 
desaparecer 

Ortogonalidade: 
linhas (horizontais e 
verticais) limitantes e 
estruturantes 

Ortogonalidade: 
linhas (horizontais e 
verticais) limitantes e 
estruturantes 

Ortogonalidade: 
rompimento da 
ortogonalidade, 
diluição dos limites 

Ortogonalidade: 
organicidade (sem 
limites) 

Cor: monocromia 
(não cor) 

Cor: cores limitadas 
por linhas e o 
desenho 

Cor: blocos de cores 
que rompem o 
espaço 
gradativamente 

Cor: blocos de cores 
que rompem o 
espaço 
gradativamente 

Suporte: nanquim 
sobre papel 

Suporte: guache 
sobre papel 

Suporte: tinta a óleo 
sobre tela 

Suporte: tinta a óleo 
sobre tela de grande 
formato 

Uso da cor: 
monocromático 

Uso da cor: uso de 
cores contidas dentro 
do desenho, paleta 
reduzida 

Uso da cor: cores 
além do desenho 
(antes limitadas por 
linhas, se libertam) e 
a mistura de cores é 
cada vez mais rica, 
contrastante  

Uso da cor: 
explosão de tons 
(além do desenho), 
cores não mais 
limitadas por linhas,  
onde os limites 
desaparecem 

Gestualidade: gesto 
contido do desenho 

Gestualidade: gesto 
contido do desenho 

Gestualidade: 
aplicação de cor com 
pincel 

Gestualidade: 
pintura gestual com 
espátula, em grandes 
telas 

 

 

Fig. 69. Tabela de Análise Comparativa entre as Fases “Desenhos”, “Vitrais”, “Transição e Expansão” 
e “Paisagens Imaginárias”. 
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ANEXO 1 
 

DEPOIS DE TUDO 

 Insensivelmente, no princípio da década de 60 esse inter-título sem sentido aí 

se insere. A vida continuava no mesmo ritmo, na sua sucessão imutável dos dias e 

das noites: o trabalho noturno em Santos, as viagens à São Paulo do crítico que não 

podia faltar à exposição alguma. Como passava o tempo! Já estávamos no ano em 

que se devia realizar a VII Bienal e víamos mais trabalho pela frente. 

 Certo dia, de São Vicente, a pintora Wega nos telefonou, convidando-nos a 

ver seus quadros, na Praia de Itararé. A artista viera para o litoral a conselho médico 

e pensava iniciar cursos de desenho e de pintura na disponibilidade em que se 

encontrava, já que nada a prendia à São Paulo. Pensava em recompor sua vida na 

atividade em que chegara a ter um nome, a desfrutar de uma boa situação. 

Informaram-lhe que o crítico de arte que demorava por aquelas bandas éramos nós 

– aconselharam-na a entrar em entendimentos conosco; donde o telefonema. 

 Não era a primeira vez, na carreira de jornalista voltado para as artes, que 

surgia uma oportunidade como essa; desde Tarsila, Guignard, o Cícero Dias da 

primeira fase, haviam sido surpresas assim; mas o deslumbramento das fremências 

luminosas da noite paulistana, vista do alto de um edifício na Av. 9 de Julho, em São 

Paulo, impunha-nos uma nova ordem de ideias a respeito dessa artista. E não cabia 

compreender, de imediato, que aquele desbordamento sonoro de notações 

alcançadas, na linha do abstracionismo expressionista, corporificava a resposta 

maior de um artista brasileiro às propostas que alguns norte-americanos, como 

Pollock, tentavam atingir. Foi essa alegria que estabeleceu uma amizade. 

 E, mais do que isso, uma descoberta que tínhamos de levar por diante no 

compromisso imediato que assumimos. 

 Tínhamos que dar à Wega inteira solidariedade e foi o que fizemos, ao 

procurar os meios com que ela pudesse trabalhar, isto é, tintas e telas, o que em 
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parte logo conseguimos: a artista nos presenteara com um dos seus notabilíssimos 

desenhos da quadra de seu Prêmio de Desenho Nacional na IV Bienal. Não havia 

porque hesitar, era vender aquele desenho pelo melhor preço e entregar o produto a 

sua autora. Isto foi efetuado em dias apenas, pois conhecíamos bastante o meio 

santista e tínhamos autoridade para recomendar um trabalho que se impunha por si 

mesmo. Wega não ficou zangada com a transação que havíamos feito. Precisava de 

numerário para enfrentar as dificuldades que atravessava e aquela era uma 

oportunidade para um começo construtivo de vida.  

 Naqueles dias, na Bienal, verificávamos que, na lista de “salas especiais” da 

VII Bienal, o nome de Wega estava mencionado, em vista de ter sido premiada. 

Pertencíamos ao grupo de assessores, com Sérgio Milliet e Walter Zanini, que devia 

transpor a única dificuldade que se apresentava e que enfrentamos imediatamente – 

o Prêmio de Wega na IV Bienal fora na categoria de Desenho; agora, sua proposta 

era de Pintura. Discutimos esse aspecto para concluir que a “sala especial” não 

deveria obrigatoriamente corresponder à mesma categoria, pois o/a artista poderia 

no decurso do tempo ter passado a outra técnica e não deveria a Bienal perder a 

oportunidade de acolher a proposta. Aceita pela assessoria, notificamos Wega a 

aceitação de uma “sala especial” de pintura, para qual fizemos um catálogo com 

reproduções, de verdadeira promoção do trabalho da pintora. 

 Foi assim que Wega encontrou seu caminho facilitado, sem favor nenhum, 

ainda mais que assessores frequentavam o apartamento da Praia de Itararé, onde 

ela começou a pintar logo o retrato de Sérgio Milliet, um modelo difícil, que só 

aparecia para posar de passagem, nos fins de semana. E também nesse difícil 

gênero de pintura Wega se revelou consumada artista, dando a cada modelo, como 

viemos depois a verificar, um enfoque personalizador, diferenciado em cada exemplo. 

Nessa fase de trabalho em retratos na Praia de Itararé, além do notável quadro que 

colocou Sérgio Milliet, destacaremos aqui o retrato notabilíssimo de Afonso Schmidt, 

feito um mês antes de sua morte, e ao qual o escritor se referiu numa dedicatória, 

como agradecimento, que queria que no futuro se conhecesse a sua fisionomia por 

aquele retrato. Entretanto, quando lhe apresentamos Wega e lhe mostramos a sua 
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pintura gestual, abstrata e expressionista, o escritor disse não acreditar que ela fosse 

também a retratista que viria a reconhecer em 1963. 

 Entrementes, na VII Bienal de São Paulo, com sua “sala especial”, para a qual 

tivemos oportunidade de chamar a atenção do Júri Internacional, Wega recebeu o 

maior prêmio de aquisição nacional (Prêmio Caixa Econômica Federal). No ano 

seguinte, caber-lhe-ia, em Córdoba, na II Bienal Americana de Arte, em que 

comparecemos como membro do Júri representando o Brasil, o Prêmio de Aquisição 

“Amistad Artística Americana”. 

  Nosso comum amigo, o saudoso arquiteto Afonso Eduardo Reidy, indicara 

Wega como um dos expoentes da pintura moderna brasileira, a realizar no MAM do 

Rio de Janeiro uma grande exposição de toda a sua obra, compreendendo desenhos 

e óleos, num total de 108, no quadro das comemorações da IV Centenário da cidade. 

Foi a grande contribuição que os artistas de São Paulo deram ao IV Centenário do 

Rio de Janeiro, em abril-maio de 1965. 

 Tivemos também a felicidade de apresentar a pintura de Wega, ainda nesse 

ano de 1965, no Centro de Letras Y Artes de El País, em Montevidéu, a convite de 

sua diretora de Artes, a crítica Maria Luisa Torrens. Entrementes, visitava-nos em 

Santos o crítico cubano Gomez-Sicre, que recebemos na casa de Wega, e que já 

conhecia sua pintura da Bienal de Córdoba. Ali, porém, Wega mostrara apenas três 

grandes quadros. Vendo agora maior número de seus trabalhos em Santos, Gomez-

Sicre apressou-se a convidar Wega para expor em Washington, no salão de arte da 

União Pan-Americana, marcando para princípios de 1967 esta individual.  

 Estávamos em Punta del Este, Uruguai, onde Wega expunha a convite, no 

Cantegril, e onde fora homenageada pelo embaixador brasileiro em Montevidéu, 

Sérgio Frazão, quando de Washington telegrafava à artista o crítico Gomez-Sicre. Na 

imprevidência de que seria possível vender quadros na União Pan-Americana, Wega 

deixara de enviar uma lista de preços. E Gomez-Sicre lhe pedia que fosse 

imediatamente à Washington, dado o interesse que havia ali pelos seus trabalhos. 

Tivemos oportunidade de acompanhar a artista à capital norte-americana, onde sua 



 130 

exposição ficou aberta extraordinariamente, por 50 dias, ou seja, o tempo de duas 

exposições; e Rafael Squirru, diretor dos Serviços Culturais da União Pan-Americana, 

nos declarava que Wega não poderia viajar de regresso ao Brasil, sem mostrar seus 

trabalhos também em Nova York. E foi o próprio Squirru quem fez a apresentação de 

Wega para a Galeria Foussats, a qual distendeu a temporada, últimos dias de abril, 

para acolher a sua pintura. Em Washington, o embaixador Vasco Leitão da Cunha 

promoveu também a aquisição de um grande quadro de Wega para a Embaixada do 

Brasil. E assim foi que a artista registrou êxito invulgar tanto em Washington quanto 

em Nova York. 

 Os vinte e cinco quadros que Wega levou à Nova York foram adquiridos ali 

por cidadãos norte-americanos, salvo a pintura “Itacolomi”, baseada no pico célebre 

de nossa história da ouro, que foi adquirido por uma advogada, jovem inglesa, que 

trabalhava na Wall Street. Outro quadro entregue à exposição da Unicef, no Hilton 

Hotel, foi o primeiro a ser adquirido nessa exposição internacional, por um americano 

do Texas. 

 No ano seguinte, acompanhamos Wega à Paris, para a exposição que o 

embaixador Donatelo Grieco marcara para a Galeria Debret, na rua bem nossa 

conhecida desde os primeiros tempos – Rue La Boétie. Essa mesma exposição seria 

mostrada em Munique cinco meses depois. E daí voltamos para atender ao convite 

de Jorge Prado, que nos levou com Wega ao grande sucesso da exposição do 

Jequitimar, Praia de Pernambuco. 

 Acompanhávamos Wega na sua viagem à Londres, onde expôs, em 1970, na 

galeria da Embaixada do Brasil, mostra que serviu de veículo à sua exposição na 

Drian Gallery, onde ela apresentou três quadros, sendo aceita sem outra 

recomendação, o que é raro em Londres. Tratava-se da pintura abstrata-

expressionista de Wega, das Paisagens Imaginárias, e, acompanhando a artista 

numa volta pelas galerias, tínhamos ouvido: “Pintura erudita dessa qualidade, só 

expomos de artista inglês...” Mostravam-nos a pintura que os londrinos gostavam de 

ver, os “ingênuos” que em mais de um lugar deparamos, vindos de Minas, da Bahia, 

de Pernambuco. Já havíamos encontrado, entretanto, o sentimento popular em 
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Córdoba, em Nova York, em Paris... Agora, Londres impunha, na conhecida Galeria 

Drian, a presença de Wega, e colecionadores procuraram os seus quadros a partir 

da Paisagem Imaginária que ilustrou o catálogo. 

E então, era chegada a hora de dedicar, a essa pintora e sua arte, “uma 

pintura que produz alegria”, “a magician painter”, um ensaio mais amplo. Não pensei, 

ao planejar Wega liberta em arte, na biografia da artista desde que começou a 

aparecer em Salões (1949), mas na transfiguração que sua pintura apontava; mais 

do que esse jornal-catálogo de 1966, coordenado para a Galeria Cosme Velho, um 

estudo em profundidade, ao longo dos lampejos que iluminaram o seu desenho, em 

1954, sob a influência da Bienal, como informação, diga-se, mais uma busca pessoal, 

traçada nos desenhos a nanquim, que iriam fundamentar uma pintura outra, aquela 

que fez Mário Pedrosa escrever a frase mais significativa do catálogo da Galeria 

Bonino, em 1964: “Wega aparece em nosso cenário artístico como uma exceção”. 

Essa frase será a epígrafe do estudo da pintura que conhece sua adesão ao 

abstracionismo-expressionista, desde essas raízes do “sutilíssimo desenho”, que 

havíamos assinalado ao registrar sua inclusão na coletiva que o Grupo Guanabara 

promoveu nos fins da década de 50. Ao volume ilustrado com reproduções a cores e 

em branco e preto, reagiu brilhantemente Carlos Drummond de Andrade numa carta 

que nos dirigiu, e de que destacamos a frase que vai aqui consignada: “Que beleza, 

Wega liberta em arte! Beleza de texto, de reproduções, de criação interpretada com 

riqueza de sensibilidade e senso apuradíssimo do mistério polivalente que são os 

quadros de Wega, tão cheios de significados e tão doridamente comunicantes em 

seu trágico esplendor” (Carlos Drummond de Andrade, em 8 de junho de 1975). 

 Entretanto, há um hobby literário ainda, os contos escritos principalmente nos 

últimos 16 anos, por isso intitulados, como data de seu nascimento, de Km 63. A 

Editora Ática aceitou fazer uma edição deles com belíssimas ilustrações de Wega. 

 Nesse final, devemos reconhecer, nos últimos quinze anos, a inspiração de 

Wega, uma artista acima de tudo, existência dedicada a atender a faltas, dores e 

sofrimentos, empenhando-se pela fé e pela sua fortaleza espiritual, em esforço 
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cotidiano, na animação e no estímulo. Será pois Wega a palavra final desta falhada 

narração. 

 

Geraldo Ferraz 

Guarujá, Ilha Verde. 

Dezembro de 1978. 

 

 

FERRAZ, Geraldo. Depois de tudo. Coleção Depoimento, Secretaria Municipal 
de Cultura. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1983. 
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Fig. 70. FERRAZ, Geraldo. Depois de tudo. Coleção Depoimento. Secretaria Municipal da Cultura. 
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1983. 
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ANEXO 2 

 

WEGA, OU: A ESSÊNCIA DO ROMANTISMO 

Para descobrir a essência de um fenômeno, ensina o método fenomenológico, 

devemos assumir uma atitude de ingênua abertura. Não devemos aproximar-nos do 

fenômeno com modelos pré-fabricados, mas devemos procurar permitir ao fenômeno 

que seja ele mesmo. Pois se procurarmos assumir essa atitude diante das últimas 

telas de Wega, teremos um choque curioso. Na medida na qual permitimos a essas 

telas que sejam elas mesmas, elas mesmo tenderão para um modelo, a saber: para 

o modelo do romantismo. De maneira que o propósito das presentes considerações 

será o seguinte: procurar mostrar que as telas de Wega projetam a essência do 

romantismo. (Não que são essencialmente românticas que seria coisa diferente). 

Permitam que descreva primeiro, de forma esboçada, o modelo romântico que 

tenho em mente. A sua primeira característica é o movimento “livre”. É um 

movimento largo, vasto e violento, cuja “liberdade” reside na sua tendência de 

romper estruturas ordenadoras (portanto limitadoras). A sua segunda característica é 

a direção do movimento, sua meta. Essa meta é o mistério, o escondido, o encoberto, 

e o movimento romântico procura penetrar o mistério, encontrar o escondido e 

descobrir o encoberto. A sua terceira característica é o clima do movimento. É um 

clima de tempestade noturna, do horror e do espanto das aparições fluidas e 

indefiníveis. 

Em suma: o romantismo é um movimento de oposição a toda ordem 

limitadora, prosaica e clara, portanto a toda ordem racionalizadora. Se quisermos 

chamar de “clássica” essa ordem, o romantismo é um movimento contra o 

classicismo. O leitor poderá objetar contra esta caracterização do modelo romântico, 

mas é este o modelo que as telas de Wega projetam. Repito: não fui eu que me 

aproximei delas com este modelo, mas foram elas que o impuseram sobre a minha 

mente aberta. 
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As telas de Wega articulam uma forte personalidade. São imperativas no 

sentido de não permitirem ao seu consumidor um terreno de interpretação amplo. 

Impõem o modelo que acaba de esboçar, e que chamei “romantismo”. Quem as 

contempla de distância, sofre o golpe da violência irradiada das obras do romantismo 

do fim do século XVIII. E é banhada no mesmo clima do mistério noturno. De 

maneira que espera, ao dar os passos de aproximação, poder descobri, nas telas, os 

mesmo temas das obras românticas, os mesmos assuntos. Mas nada descobre. As 

obras de Wega não têm tema, não tem assunto, e neste sentido são “abstratas”. Ou 

melhor: o tema, o assunto das obras de Wega é o romantismo (e não os assuntos do 

romantismo), e neste sentido são obras “concretas”. Não são românticas, são sobre 

o romantismo. Ou, para recorrermos a uma terminologia em voga, são 

“metarromantismo” tendo o romantismo por objeto. Mas surge, obviamente, a 

imediata pergunta se o “metarromantismo” de Wega não é um romantismo elevado a 

novo nível.     

A primeira impressão que as telas causam são a do gesto amplo e violento. 

Mas uma inspeção mais atenta revela que este gesto aparentemente caótico se da 

sobre um fundo de ordem cuidadosamente escondida. Pois é isto que caracteriza a 

essência do romantismo: não é um movimento ingênuo, ou “vital”, como ele próprio 

pretendia, mas é um movimento altamente sofisticado. Um anti-intelectualismo que 

se fundamenta sobre o intelecto. Mas em Wega esta tensão dialética adquire uma 

dimensão nova. Nas suas telas a ordem é escondida, não porque ela pretende ser 

vital, mas porque ela pretende articular as pretensões do vitalismo. E essa dupla 

pretensão é autenticidade, como a dupla negação é positividade. 

A segunda impressão que essas telas causam é a sua paleta sombria de 

azuis e roxos. Pois essas são, obviamente, as cores da bandeira do romantismo (se 

quiserem da tricolor), em oposição ao marfim a ao prata do classicismo. Mas Wega 

não desfralda a sua bandeira contra Luiz XV, como o fizeram os românticos, mas em 

certo sentido ela desfralda contra o próprio romantismo. Nas suas telas as cores 

românticas passam a inverter-se contra si mesma, porque não mais servem de 

veículo para uma mensagem, mas são a própria mensagem. Os românticos pintam 
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em azul e em roxo. Wega pinta os azuis e os roxos. E quando uma bandeira passa a 

ser, e não a representar, quando deixa de ser símbolo para ser o próprio significado, 

A bandeira se torna anti-bandeira. 

A terceira impressão das telas é de grandiosidade. Telas colossais e que 

parecem contar historias gigantescas. Pois as obras românticas são grandiosas, por 

que são grandiloquentes. Contam historias de deuses, de heróis, de situações 

extremas e super-humanas. Nas telas de Wega não contam historia alguma. A sua 

grandiosidade não é uma pose, mas é o seu assunto. Não são grandiloquentes, 

porque não são “loquentes”. Não falam sobre (“loqui”). Falam-se a si mesmas. A 

grandiosidade das telas não é a sua maneira de ser, mas é o seu objeto. Mas 

ressurge a pergunta: um ser que tem a grandiosidade por objeto não será por isto 

mesmo, ele próprio grandioso? 

A quarta impressão que essas telas causam (e a última que mencionarei 

neste trabalho) é a de terror angustiante. Pois é esta a sensação que as obras 

românticas visam: provocar simpatia e medo (“Mitleid und Furchtzu erwecken”). Por 

que o terror e a angústia são, para os românticos, sintoma do misterioso, do sacro. 

Mas nas telas de Wega o terror e a angústia não são o veículo da comunicação, mas 

são o comunicado. Porque Wega não diz algo terrível ou angustiante, mas diz do 

terror e da angústia como se fossem algo a ser contemplado de fora. As telas de 

Wega se colocam, pois, face ao terror, exposição de ironia. Mas a minha pergunta 

dialética de põe, neste momento, com força redobrada. A ironia não será ela própria, 

tipicamente romântica, e a contemplação irônica do terror não será terrível?    

Procurei captar a essência dessas telas, ao dizer que elas visam a essência 

romantismo. Nessa tentativa fiz abstração da artista. E não apenas porque procurei 

manter fidelidade aos textos, mas também porque, neste caso especifico, o autor é a 

pior das testemunhas. Se tenho alguma razão com minha análise, o autor está, neste 

caso, profundamente implicado no processo dialético mencionado, rasgado 

intimamente contra si mesmo. Não pode falar a respeito da sua obra, já que a própria 

obra é seu falar a respeito de si mesmo. 
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Procurarei colocar agora os textos levemente analisados no seu contexto, isto 

é: na cena da atualidade. É claro que me falta distância para poder captar essa cena. 

Mas creio que não estarei muito enganado se afirmar que sinto nela duas tendências 

opostas. Uma tipicamente clássica, no sentido de afirmadora da ordem. Chamarei 

essa tendência “estruturalista”, e que se articula, em pintura, como geometrismo, 

opticismo e puro formalismo. Mas é um classicismo desesperado, porque imbuído da 

tautologia de toda ordem. É a partir desta tendência que se põe, atualmente, o 

problema escatológico do derradeiro fim da arte (e de toda cultura), que se aproxima. 

A outra tendência atual me parece ser a volta forçada para a ingenuidade, 

fortemente adubada pela fenomenologia. É uma tendência que se articula, em 

pintura, como primitivismo, e como “pop” (popularismo deliberado). E não seria muito 

difícil colocar, nessa tendência, toda a arte que se diz “engajada”. Pois essa 

tendência procura negar o problema posto pelo estruturalismo, ao evadi-lo. Porque 

essa tendência afirma a prioridade da ação, e nega a prioridade da obra. Torna ético 

um problema que é, por natureza, estético e da teoria do conhecimento. 

Pois nessa cena que ameaça fechar-se Wega representa uma abertura. 

Propõe contra o estruturalismo formalizante e ao primitivismo acionante um 

renascimento do romantismo em novo nível de significado. E assim creio que devem 

ser lidas essas telas; em contexto. São testemunhas do desespero que toma 

atualmente todo artista verdadeiro, um desespero que põe em dúvida não apenas o 

valor do próprio artista, mas de toda a arte. Para mim não há duvida que as telas de 

Wega participam desse desespero, mas participam rebelando-se contra ele. 

Propõem um caminho que possivelmente conduzirá para fora do impasse. Será um 

caminho “válido”, no sentido de superador da crise, e quando seguido? A resposta 

escapa à competência deste trabalho, que se confessa incapaz de profecia, já que 

ele próprio está tomado pela perplexidade reinante. Mas o contemplarmos essas 

telas, vislumbramos, em todo seu clima sombrio, um relâmpago de esperança. Não, 

por certo, de esperança temática, mas de uma esperança metodológica, ou uma 

resposta à pergunta “Como pintar atualmente?”. FLUSSER, Vilém. Wega, ou: A 

essência do romantismo. São Paulo: Jornal O Estado de São Paulo, 14/12/1968.      
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Fig. 71. FLUSSER, Vilém. Wega, ou: A essência do romantismo. São Paulo: Jornal O Estado de São 

Paulo, Suplemento Literário. 14/12/1968. 
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ANEXO 3 

PINTURA MOSTRA FORÇAS OPOSTAS 

Paris (Via Air-France) – Apreendida individualmente, como expressão de um 

conflito entre o real e a sua ilusão, a arte de Wega parece estar ligada a um debate 

interior, a uma disputa entre duas forcas opostas e sobrepostas. Os quadros que a 

pintora brasileira expôs recentemente na Galeria Debret não aceitam nem 

dispensam por completo um mundo que só abstratamente esquecido é perfeito. 

Apesar de violentamente sacudido, o edifício resiste ao impulso que o faz tremer e o 

torna expressivo. 

 Não deixando subjugar pela própria pintura, Wega evitar cair no virtuosismo 

do gesto gratuito e dá-lhe uma forca, uma pressão interna, que se refere 

essencialmente à realidade do que é pintado. E o que ela pinta define-se através de 

um espaço imaginário de uma extensão eriçada de obstáculos, rasgada de 

profundidades e condensando na sua matéria um mundo onde nada é exterior à 

dinâmica do seu apetite expressivo. Se a natureza aparece aqui é como uma 

segunda opção; e então podemos ver como os quadros de Wega se dissociam de 

uma imagem que resiste, entre céu e terra, nas suas formas mais elementares. 

Podemos ver uma natureza rude, espinhosa, povoada de destroços flutuantes, 

varrida pelo vento, com campos e lagos sobrepostos... Mas tudo isto que vemos 

desempenha um papel na construção espacialmente vertiginosa de uma realidade 

que existe como sentimento, a partir da própria pintura. 

 O valor expressivo dos quadros de Wega reside numa espécie de gesto 

pictural que sublinha nervosamente a arquitetura espacial das suas composições. 

Abstratamente ligada ao fundo, esta trama articula-se com os diversos planos que se 

encaixam na estrutura geral do quadro, formando assim um todo. Mas a matéria que 

mais intensamente exprime o sentido telúrico da pintura de Wega é a cor – uma 

gama surda de roxos e verdes que se exaltam numa atmosfera de contraluz glorioso 

e patético. DACOSTA, Antonio. Pintura mostra forças opostas. São Paulo: 
Jornal O Estado de São Paulo, 05/01/1969. 
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Fig. 72. DACOSTA, Antonio. Pintura mostra forças opostas. São Paulo: Jornal O Estado de São Paulo. 
05/01/1969. 
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ANEXO 4 
 

DA CHAMA DE PICASSO AO LIRISMO DE WEGA 

Realizaram-se há dias, duas exposições em Nova York: uma retrospectiva, de 

Paul Klee, no Guggenheim Museum; e outra, a atual, numa galeria da Rua 68 e 

Madison Avenue, da pintora brasileira Wega. Ambas louvam o “passado” de Pablo 

Picasso. 

Quando da exposição monumental da obra de Picasso, realizada há uns 

meses em Paris, um crítico afirmou: “Picasso foi presente até Guernica; mas a partir 

de 1937 é passado”. 

Na história da arte, Picasso foi revolucionário; rompeu com os velhos moldes. 

No entanto, não conseguiu emancipar-se da realidade. Deformou o modelo, zombou 

dele; mas, só em Guernica atingiu a total libertação. A sua obra ficará como um 

impetuoso vendaval artístico. Picasso destruiu, mas não criou: atrás de si não fica 

escola alguma. 

Não há dúvida de que, como criadores, Kandinsky e Klee são muito mais 

importantes que Picasso. Atrás do grupo de Munich, “Blaue Reiter” (Cavaleiro Azul), 

de 1911, constituído por Kandinsky, Klee, Marc e Gabriele Münter, fica a escola da 

arte abstrata, liberta da tirania da realidade. 

 Quando Kandinsky disse que a arte abstrata seria a arte do futuro, fez uma 

afirmação profética. A segunda metade do século XX pertence à arte abstrata. 

Fazia estas reflexões, enquanto visitava a exposição que Wega tem patente 

ao público em Nova York. 

Wega é hoje em dia um dos pintores – é pintora como Gabriele Münter – de 

mais talento em nova geração. 

Wega chegou aos Estados Unidos – primeiro a Washington e depois a Nova 

York – com a aureola do seu triunfo na Bienal de São Paulo, há dez anos. 
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O que aconteceu em São Paulo em 1957, foi como que um terremoto que fez 

estremecer o mundo da arte: uma jovem pintora, até então pouco conhecida, 

alcançou o primeiro prêmio, concedido por um júri internacional, que lhe conferiu o 

privilegio de dispor de uma sala especial para apresentação dos seus trabalhos. O 

seu nome alcançou em seguida grandiosa ressonância fora das fronteiras do Brasil. 

O triunfo de Wega na Bienal de São Paulo representa o ponto culminante de 

uma juventude cheia de heroísmos, esforços e paixão. 

Nos primeiros tempos, Wega fez pintura figurativa, obtendo um primeiro 

prêmio como desenhista. Mas, um dia, impelida por uma força misteriosa, deu um 

salto audacioso, e situou-se no campo da arte abstrata. 

Os quadros que Wega expôs em Washington – a exposição nesta cidade foi 

patrocinada pela União Pan-Americana – e nas Galerias Foussats, Nova York, 

intitulam-se Paisagens Imaginárias. 

O que, em especial, faz ressaltar a originalidade da obra de Wega é uma 

síntese feliz de arte abstrata e arte figurativa. Kandinsky, o fundador, disse que o 

pintor não tem que se limitar a ver a natureza, mas deve vivê-la. É exatamente o que 

Wega faz. Os seus quadros estão plenos de vida e, perante eles, o espectador, 

fascinado, sente voar a imaginação nas asas da emoção estética. 

Na obra de Wega há um fundo de grande lirismo. É uma poetisa que canta em 

cor. Os títulos de alguns dos seus quadros são profundamente poéticos: Cidade de 

Sonho, Sinfonia Escura, Canção Azul. 

Canção Azul poderia ser o titulo genérico da obra de Wega. A sua cor predileta é o 

azul – azul do céu e azul do mar – que nos seus quadros exerce como que uma 

função de contraponto musical. 

Como Leonardo, quando pintava, Wega, ao colocar-se diante do cavalete, 

mergulha num mundo de música interior. E deixa-se conduzir, então, sob os 
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impulsos da sua inspiração criadora. A meu ver Wega é a feliz expressão artística da 

força, da magia, do mistério, da poesia e do gênio desse colosso que é o Brasil. 

A passagem de Wega pelo mundo artístico dos Estados Unidos foi como que 

uma sorridente alvorada.  

 

ALA – American Library Association, 1967. 

 

MAYO, W. K. Da chama de Picasso ao lirismo de Wega. São Paulo: Jornal O 
Globo, 14/06/1967. 
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Fig. 73. MAYO, W. K. Da chama de Picasso ao lirismo de Wega. São Paulo: Jornal O Globo, 
14/06/1967. 
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ANEXO 5 

 

AS METAMORFOSES DE WEGA 

 Ninguém parece-me, definiu melhor a pintura de Wega Nery do que Wega 

Nery quando disse dos seus quadros que são “paisagens interiores”. 

 As telas agora expostas na Galeria Documenta são, nesse sentido, 

admiráveis pelo que sugerem,o abstrato dos quadros concretizando-se dentro de nós 

em imagens nítidas duma coisa ou de outra, ou mesmo, em paisagens emocionais. 

 Porque estas “paisagens interiores” são de tal riqueza inventiva que 

transcendem aquilo que a artista visualizou no seu íntimo para se transformarem nas 

paisagens interiores de cada um. Assim, por exemplo, diante desta telas onde há 

verdes gritantes de papagaios, azuis sombrios e azuis lavados, lilases funéreos, e o 

amarelo, o amarelo que é uma constante ou uma preocupação da artista, eu me 

encontro e  identifico com a as paisagens marítimas dos meus dias de menino nas 

praias do Rio, ou da breve temporada que na infância passei em Salvador, no Farol 

da Barra, diante do mar imenso, que é a nostalgia de que mais sofro. São navios, 

mastros, velas, náufragos, ondas, espumas, a serenidade e a angustia das águas, o 

súbito e sob tudo isto, um céu tranquilamente azul ou desesperadamente amarelo. 

Então dei comigo murmurando um verso de Raul de Leone que guardo no coração 

desde que o li pela primeira vez, eu era moço: A curva azul de um golfo pensativo... 

Que tudo aquilo que eu estava vendo se confundia com poesia, era poesia também, 

poesia que Wega, uma gulosa da cor, faz com cores, como outros a fazem com 

palavras. Aquela curva azul, aquele misterioso, estranho golfo pensativo que eu 

procurava em vão, há anos, de repente estavam ali, dispersos na pintura de Wega. 

 Mas também são barcos navegando num mar que não é mar de água, é mar 

de céu, um céu tempestuoso, riscado de coriscos, atordoante de trovoadas, céus 

fantásticos e enigmáticos de galáxias explodindo. 

 Pressinto que devem ser outras coisas também, e muitas, que não estão nas 

minhas paisagens interiores, no recôndito de minhas lembranças, esse caos... 
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Harmonioso de cores vivas e quentes, esse detonar de um lirismo indomável, e, 

sobretudo a vida, a vida impetuosa que jorra e banha essas telas. Que coisas? Não 

importa o que importa como disse Bernard Denvir acerca de Wega, é que seus 

quadros levam os olhos a uma arrancada de interpretações. E isto nos leva além das 

paisagens interiores imaginadas ou criadas pela artista. Leva-nos às nossas próprias, 

que todos as temos, visíveis, secretas e até desconhecidas. E isto nos identifica 

plenamente com a artista, pois em cada um desperta o que está apenas entrevisto, 

ou em segredo, nas suas paisagens subjetivas. Que - agora cito Geraldo Ferraz – 

“aqui estão gazuas numerosamente aptas a abrir uma soma infindável de 

panoramas”. 

 Mas, sobretudo, à margem e além de qualquer comentário, a mim, que sob 

muitos aspectos sou um homem antigo, ou seja, para quem a arte é ainda beleza, a 

sensação, primeira e última, que tive frente aos quadros agora apresentados na 

Documenta, é que a pintura de Wega é uma beleza. 

 

GÓES, Fernando. As metamorfoses de Wega. São Paulo: Jornal Diário da Noite 
(Em Tom de Conversa), 22/05/1972. 
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Fig. 74. GÓES, Fernando. As metamorfoses de Wega. São Paulo: Jornal Diário da Noite (Em Tom de 
Conversa), 22/05/1972. 
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ANEXO 6 
 

PAISAGEM DAS PAISAGENS DE WEGA 

 As paisagens dos quadros de Wega nos prendem num diálogo emotivo, 

intelectual e estético, pela sua comunicação de arte, de títulos e ainda pelas 

indicações do escritor que a estudou. Há, com tudo isso, uma pausa no tempo que 

nos entretêm e põe nosso pensamento em áreas dialéticas. 

 Podemos ver ai muitos aspectos interessantes e envolventes. 

 Tentaremos fixar alguns. De inicio, as discussão das paisagens imaginárias 

nos leva à poesia. Isso também vê Geraldo Ferraz, principalmente quando lembra 

Fernando Pessoa que disse: “Há tão pouca gente que ame as paisagens que não 

existem”. É que Wega abre caminhos para que todos as amem, porque consegue na 

sua arte, captar a imponderável e fugidia existência. Sim, porque deve ter sentido 

que há um existir além do aparente, vulgar, conceitual e estabelecido, subordinado 

ao mundo em que vivemos. Esse existir que não é o aparente, mas o real, infinito, 

cósmico e eterno, é atuante embora oculto. 

 Percebe-se aí, que a existência circunstancial só pode ser uma sombra da 

real, intertemporal. O talento de Wega solto na inspiração criadora pode tocar nesta 

paisagem geradora de paisagens, uma imaginação metafísica, sofrida e culta para 

atingir realidades reais, além das aparentes. Então, captando também o espírito das 

coisas, que é de muitos prismas visuais, produz paisagens que nos param nas 

coisas, que é de denotação múltipla. Os pormenores isto é as menores e até sutis 

peças estruturais de sua pintura sentidas, rebeldes ou planejadas, dinamizam 

elementos estéticos. Parecem formar, como já escrevemos há tempos, ideogramas 

plásticos. Assim, em vários pontos da tela, notam-se paisagens da paisagem em 

harmonia das partes com o todo. É nesse plano que a pintura tem entendimentos 

com o seu mundo exterior. Ela busca realidades irreveladas para amar e nos expõe 

“paisagens que não existem” como as que Fernando Pessoa vislumbrava. Talvez 

nos trabalhos da pintura haja procuras, conscientes ou não, de paz, ou da verdade 
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ontológica, como fugas deste mundo crispado de interrogações. Sentindo, dessa 

forma a poesia que há na arte de Wega, ocorre-nos uma expressão de Nogueira 

Moutinho falando, certa vez, de Cassiano Ricardo: “A gente aprofunda-se na sua 

obra e sai com os olhos úmidos e beleza”. 

Exposição na Documenta Galeria, São Paulo, 1975. 

 

MARIANO, Oswaldo. Paisagem das paisagens de Wega. São Paulo: Jornal 
Super News, 24/05/1975. 
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Fig. 75. MARIANO, Oswaldo. Paisagem das paisagens de Wega. São Paulo: Jornal Super News, 
24/05/1975. 
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ANEXO 7 
 

NA GALERIA SCHUMACHER: AS PAISAGENS DE HOEFLMAYR 

   Com a segunda exposição de pinturas de paisagens do pintor de Munique, 

Alfons Michael Hoeflmayr, a galeria Schumacher pretende, evidentemente, 

surpreender-nos. O artista, cujo apuramento na sua escala provocou comparações 

indolentes (especialmente com Aigner e Pallas), tem encontrado em suas paisagens, 

novo estilo (único) próprio. Esse se manifesta na expressão forte dos valores de cor, 

integração flexível entre o primeiro plano e o fundo, a intensificação da expressão. 

Tratam-se de pinturas a óleo, que se parecem aquarelas ou óleo com efeito de 

pastel. Com o amadurecimento de sua personalidade, veio o virtuosismo. 

  A segunda sala de exposições da galeria: Wega Nery (nascida em Mato 

Grosso). Uma artista de destaque no Brasil: atualmente na Bienal de São Paulo, 

ganhadora de prêmios e com uma exposição de 100 telas, no Rio de Janeiro. 

  A Galeria Schumacher mostra os grandes formatos turbulentos e de abstração 

energética de  Wega Nery. Fato fascinante: a composição e a gradação dos níveis 

de brilho. No texto bombástico que acompanha o catálogo da galeria: "Wega, ou: a 

essência do romantismo", a artista é mal servida (até 09 de abril).14 

Na Galeria Schumacher: As paisagens de Hoeflmayr. Munique, 25/03/1969. 

 

  
                                                 
14 Texto original em alemão: Bei Schumacher Wieder Hoeflmayr-Landschaften. Mit einer zweiten Ausstellung von 
Landschaftsbildern des Münchner Malers Alfons Michael Hoeflmayr zielt die Galerie Schumacher ganz 
offensichtlich auf einige Uberraschungen ab. Der Künstler, dessen lichte Palette früher noch zu müßigen 
Vergleichen (zumal mit Aigner und Pallas) herausforderte, hat in seinen neuen Landschaften die eigene 
(unverwechselbare) Art gefunden. Sie äußert sich in kräftiger Intonierung der Farbwerte, lockerer Verflechtung 
des Vorderund Hintergrunds, Intensivierung des Ausdrucks. Dabei kamen Ölbilder zustande, die wie Aquarelle 
wirken und Ölgemälde von pastellartiger Wirkung. Mit der Zunahme der Eigenpersönlichkeit wuchs auch die 
Virtuosität. Im zweiten Ausstellungsraum der Galerie: Wega Nery (geboren in Mato Grosso). Eine in Brasilien 
prominente Künstlerin: ständige Beteiligung an den Biennalen von Sao Paolo, mit einem Kunstpreis 
ausgezeichnet, Ausstellungen von mehr als 100 Werken in Rio de Janeiro.Bei Schumacher zeigt Wega Nery in 
großen Formaten turbulente, energiegeladene Gegenstandslosigkeit. Faszinierend daran: Komposition und 
Abstufung der Helligkeitsgrade, Mit einer in der Galerie aufliegenden Schwulstschrift, “Wega oder die Essenz der 
Romantik” ist der Künstlerin kaum gedient (bis 9. April). Tradução da autora 
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Fig. 76. Na Galeria Schumacher: As paisagens de Hoeflmayr. Munique, 25/03/1969. 

 


