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RESUMO:  
 
Esse trabalho apresenta as buscas pictóricas da artista Wega Nery (1913-2007), enquanto 
delimitam os territórios imagéticos de cada fase e de lugares relevantes da pintora, desde 
sua fase inicial com obras figurativas, passando pelos desenhos em nanquim, óleos 
monocromáticos, até chegar à fase da abstração gestual, com destaque para suas 
Paisagens Imaginárias. Essas transições pictóricas evidenciam o “salto” inter-territórios na 
sua linguagem, no que diz respeito à evolução de sua pintura. 
 
Palavras-chave: abstração; imagético; onírico; “paisagens imaginárias”; pictórico. 
 
 
ABSTRACT: 
 
This paper presents the pictorial searches of the artist Wega Nery (1913-2007), while 
delimiting the imaging territories of her each painter stage and relevant places, since her 
initial figurative works, passing by drawings in nankin ink , monochromatic oil paintings, to 
finally reach the action painting, where her Imaginary Landscapes stand out. This pictorial 
transitions highlight the “jump” between territories in her language, concerning to evolution of 
her art. 
 
Key words: abstraction; imaging; dream; “imaginary landscapes”; pictorial.  
 
 
 
Introdução  

Wega Nery nasceu em Corumbá, Mato Grosso do Sul, no dia 10 de março de 1913. 

Em 1923, mudou-se com os pais para São Paulo, bairro da Aclimação.  

Ao se preparar para ingressar na Faculdade de Filosofia, no ano de 1937, conheceu 

Fausto Gomes Pinto, seu professor de inglês com quem se casou um ano depois. O 

casal viveu por 17 anos no bairro de Santo Amaro, em São Paulo.  

De 1943 a 1945, Wega passou mais de um ano hospitalizada, em decorrência de 

uma série de complicações cirúrgicas.  Nesse período, começou a desenhar como 

forma de distração. 
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No ano de 1946, aos 34 anos, incentivada pelo marido, matriculou-se na Escola de 

Belas Artes de São Paulo e passou a ter contato direto com pessoas importantes 

assim como o crítico Sérgio Milliet (1898-1966). 

Em 1952, passou a integrar o Grupo Guanabara criado por Yoshida Takaoka (1909-

1978), juntamente com alguns nomes significativos da pintura brasileira como Tomie 

Ohtake (1913), Oswald de Andrade Filho (1914-1972), Tikashi Fukushima (1920-

2001), Ismênia Coaracy (1918), Manabu Mabe (1924-1997), Massao Okinaka (1913-

2000), entre outros. Em 1953, ingressou no Grupo Abstração de Samson Flexor 

(1907-1971).  

Após o falecimento de seu marido Fausto, em 1955, Wega continuou vivendo no 

bairro de Santo Amaro que, juntamente à cidade de Corumbá, ao bairro da 

Aclimação e a alguns pontos do Rio de Janeiro serviram-lhe como territórios 

imagéticos de referências e lembranças. Tais territórios deram origem a notáveis 

trabalhos figurativos da pintora, no início dos anos 50. 

No início da década de 70, mudou-se para Guarujá, cidade litorânea de São Paulo,  

onde construiu uma casa na Praia de Pernambuco, ao lado do companheiro Geraldo 

Ferraz (1905-1979), crítico de arte e escritor. A casa foi batizada de “Ilha Verde” e 

era tida como entidade pela pintora. Foi o local onde Wega recebeu amigos para 

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

principalmente, produziu grande parte de seus trabalhos.  

Essa casa emblemática serviu como um território de inspirações, que resultou em 

produções oníricas e abstratas da artista. 

Levando-se em conta os dizeres do filósofo francês 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) 

Nesse território imagético, a “Ilha Verde”, Wega encontrava-se no ápice de sua bem 

sucedida e extensa trajetória artística, que se caracterizou pela transmutação de 

linguagens pictóricas, entre as fases figurativa e abstrata de sua arte. 
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Fase figurativa: território familiar e concreto 

No início de sua carreira, em 1946, Wega deteve-se em seus trabalhos figurativos 

que remetiam-na à infância e primavam pelos territórios imagéticos domésticos e 

familiares da artista.  

Hegel (1770-1831), em seu livro “O belo na arte”, expõe-nos que arte é alma e não 

apenas a lembrança, então:  

“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) 

E Bachelard (1884-1962) complementa, dizendo: “Nossa alma é uma morada. E 

quando nos lembramos das “casas”, dos “aposentos”, aprendemos a morar em nós 

mesmos.” (BACHELARD, 1978, p. 197) 

Nessa fase, portanto, a essência da arte de Wega era não só a busca das 

lembranças de suas moradas, mas sim, a busca de sua alma. 

Wega costumava sair a campo, armar seu cavalete e pintar cenas ao ar livre, que 

lhe traziam nostalgia e ao mesmo tempo conforto. Para Bachelard (1884-1962):  

“Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e 
guardam os tesouros dos dias antigos. Quando na nova casa, voltam as 
lembranças das antigas moradias, viajamos até o país da Infância Imóvel, 
imóvel como o Imemorial. Vivemos fixações, fixações da felicidade.”  
(BACHELARD, 1978, p. 201) 

Essas telas retratavam alguns bairros de São Paulo, principalmente Santo Amaro, 

“Paisagem de Santo Amaro” (1951), onde ela vivia com o marido, também o Canindé, 

“Casebres, Canindé” (1950), “Favelas, Canindé” (1952) onde capturava imagens de 

“A Ponte” (1950) e “Barquinhos” (1950) do Rio Tietê; “Freguesia do Ó” (1950); Bela 

Vista, “Bela Vista, Meninos” (1950); “Aclimação” (1949), onde viveu com os pais na 

infância.  

No Rio de Janeiro, foi até a “Ponta da Areia” (1950) em Niterói, para pintar cenas de 

um estaleiro e de uma favela em “Niterói, Favela” (1950), além da Gávea em “Gávea 

e Dois Irmãos” (1947), “Arpoador” (1948) e “Pão de Açúcar” (1950) . 
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“Bela Vista, Meninos” (1950), Wega Nery (1913-2007), óleo  

sobre tela 55X46 cm, coleção da artista. 

 
“A Ponte” (1950), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre tela 55X44 cm,  

coleção particular. 

Nessa época, Wega também pintou muitos retratos, como o do seu filho Sebastião 

Gomes Pinto, “Tãozinho” (1950) aos 10 anos; além de pessoas conhecidas como a 

garotinha Ana Maria em “Menina de Laçarote” (1951); Ruth em “Menina da Boneca” 

(1950) e “Menina da Grama” (1950); também personalidades como Afonso Schimidt; 

Takaoka; Sérgio Milliet; Geraldo Ferraz; Embaixatriz Elba Sette Câmara; entre outros. 
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“Tãozinho” (1950), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre tela  

46X58 cm, coleção da artista. 

No final dos anos 40 e início dos anos 50, a pintora se destacou com as pinturas 

figurativas que marcaram sua presença nos chamados “Salões”1. 

Fase de transição: território pictórico dos desenhos e da monocromia  

Após estruturar sua pintura e representação pictórica em cidades, ruas, figuras da 

vizinhança  e rostos conhecidos, Wega adentrou no mundo das não-referências, não-

realidades, linhas puras e abstratas e, enquanto familiarizava-se com esse novo 

mundo, esse território inexplorado, ele lhe era preto e branco, contido e delimitado. 

Segundo a própria pintora: “Eu saía com meu cavalete e tela, e ia pintar paisagens. 

Depois que vi os abstratos, percebi que poderia pintar utilizando somente regras e 

não mais modelos.” (SILVA, 2009, p. 56)2 

A pintura abstrata foi introduzida no Brasil nos anos 50, porém, artistas que 

praticavam esse estilo eram bastante criticados e muito mais considerados 

excêntricos que influenciadores de tendências. 
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De 1955 a 1957, Wega produziu seus famosos desenhos a nanquim, configurando 

uma cena abstrata e monocromática. “Gênesis” (1955), foi um dos desenhos 

expostos no MASP, em 1955 e “Frase” (1957), foi premiado na IV Bienal de São 

Paulo, em 1957. 

 
“Frase” (1957), Wega Nery (1913-2007), nanquim sobre papel,  

70X80 cm, coleção particular. 

Aqui, sua pintura apontava para uma transfiguração. 

A pintura figurativa, rica em cores, profunda e complexa nas tonalidades, no uso dos 

múltiplos sub-tons e interações cromáticas, aqui, retraiu-se em tons monocromáticos, 

com linhas definidas, em um momento de recuo e aclimatação antes do avançar, 

antes do “salto”. 

Fase abstrata: explosão de cores num território onírico 

Da arte figurativa, passou para o desenho monocromático e agora entrava no 

território das alamedas quiméricas, praças espaciais, cachoeiras extemporâneas, 
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arcos interplanetários, templos oníricos, que compunham suas “Paisagens 

Imaginárias”3. 

A partir de estudos e aprimoramentos, Wega expunha cores vibrantes, interações 

pictóricas potentes, limites já explodidos, enfim, toda a complexidade desse novo 

território imagético. 

 
“Labirinto da Solidão” (1974), Wega Nery (1913-2007), óleo  

sobre tela 70X100 cm, coleção particular 

O poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), admirado com essa explosão 

de cores nos trabalhos de Wega, manifestou seu apreço pela obra da artista nesse 

sintético, porém, intenso poema, “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)4 
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“Desfiladeiro dos Ventos” (1975), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre tela,  
120X130 cm, coleção da artista 

Nos anos 60 e 70, a pintura gestual (Action Painting5) tornou-se uma ferramenta de 

expressão na criação da artista, que trabalhava com pinceladas generosas formando 

largas manchas de cores exuberantes, feitas com uma espátula que seguia seu 

impulso emotivo, construindo suas “Paisagens Imaginárias”, que representavam o 

universo inconsciente da pintora. Cores intensas, vermelhos, verdes, azuis, 

amarelos, negros, criavam um fantástico cromatismo. 

Por conta de sua misteriosa linguagem estética, Wega foi classificada como uma 

pintora surrealista, do imaginário, do irreal, do subconsciente, do intocável, do 

mundo onírico. Porém, sua autêntica classificação consolidou-se como uma pintora 

expressionista abstrata, devido às suas origens, cultura e técnicas pictóricas.  

Com o poder da imaginação Wega traduzia suas emoções em folhagens, campos, 

marinas, barcos, navios, ondas, configurando suas genuínas “Paisagens 

Imaginárias”. 
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“Paisagem Imaginária” (1965), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre tela,  
120X130 cm, acervo Museu de Arte Contemporânea (MAC), São Paulo 

A partir de meados dos anos 60, as “Paisagens Imaginárias” tornaram-se o tema 

principal de Wega. Pode-se dizer que tais paisagens tinham mais virtuosismo,  

harmonia e cromaticidade que as obras anteriores da artista. “Certo dia, pintei São 

Paulo de longe e a paisagem saiu intimista e irreal – imaginária. Não precisei mais 

do modelo. A criação vem do espírito, que sonha.” (SILVA, 2009, p.53)6 

O profissionalismo e a paixão sempre estiveram em todas as pinturas de Wega. 

Em 1964, Mário Pedrosa (1901-1981), escreveu uma frase bastante significativa no 

catálogo da Galeria Bonino: “Wega aparece em nosso cenário artístico como uma 

exceção.”  (BARJA, 1993, p.55) 

Nos anos 80, a pintura de Wega combinava o imaginário ao universo exterior, 

permitindo que as manchas e as misturas de cores assumissem semelhança com 

paisagens reais. Cenas incomuns que procuravam fundir o sonho com o mundo real. 

Nessa fase, o território imagético de Wega transpunha-se para mundos mais 

coloridos,  delicados, sensíveis e oníricos. 
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“Onde Dormem as Âncoras” (1986), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre  
tela, 120X130 cm, coleção particular 

Nesse território imagético abstrato, Wega conseguiu, de fato, transmitir uma 

sensacional manifestação de emoções traduzidas em cores, gestos, tintas e efeitos 

visuais. Gerou uma pintura verdadeiramente grandiosa, vibrante, dinâmica, com uma 

fusão de azuis, laranjas, vermelhos, brancos, amarelos e verdes, que traziam 

bastante luminosidade em contraste com as cores escuras e cinzentas.  

Em suas telas abstratas a artista trabalhava ordem, estrutura e fuga, com grande 

riqueza de equilíbrio, harmonia e sentido.  

As próprias sensações visuais devem traduzir-se imediatamente em 
pensamento. É um preconceito romântico julgar que as sensações são 
confusas, e que a lógica é ordenada; que a confusão das sensações não-
refletidas seja realidade e que a ordem lógica seja abstração. (ARGAN, 
1992, p. 412) 

Com base no pensamento de Argan (1909-1992), podemos dizer que Wega 

conseguia fazer abstração, causando diferentes sensações, sem necessariamente, 

fazer uso da ordem lógica. Ela apenas explorava suas emoções e sensações 

oníricas. 

A intenção da pintora era produzir uma arte sonora e vívida que causasse 

sensações insólitas nos espectadores, como sentir o vento batendo na água, as 
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ondas se quebrando, a sonoridade da brisa. Além disso, havia o propósito de se 

libertar e fugir da tradição e organização que a obra de arte geralmente exige. 

Devido à sua considerável vivência com o sol e o mar, o mundo cromático de Wega 

era relativamente restrito, ela utilizava as cores frias, azuis de todos os tons, dos 

mais escuros e cinzentos aos mais suaves, além das cores quentes como os 

laranjas, vermelhos e amarelos luminosos, mas com essas cores conseguia grandes 

vibrações cromáticas.  

Wega sempre contemplou a natureza em suas obras, além de imagens persistentes 

de sua memória nostálgica, fazendo se caracterizar como uma pintora sonhadora 

que caminhava pelo desconhecido.  

Em seu livro “Wega liberta em arte”, Geraldo Ferraz (1905-1979) poeticamente 

escreveu: “Uma experiência onírica dessa criança do Pantanal (Wega) vai converter-

se agora em condicionante conceptiva e temática.” (FERRAZ, 1975, p. 20) 

Ela traduzia a vida em pintura, utilizando cores, vibrações e paisagens. Uma arte 

única, com uma linguagem esteticamente misteriosa. 

 

“Sempre o Mar” (1984), Wega Nery (1913-2007), óleo sobre  
tela, 60X50 cm, coleção da artista 
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Sérgio Milliet (1898-1966), crítico de arte, escreveu sobre a obra de Wega: 

“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 de 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.”  
(BARJA, 1993, p.62)7 

Em geral, os títulos de suas obras, sobretudo suas paisagens, denotavam não só os 

motivos que lhes deram origem, mas acima de tudo, o que Wega realizou e o que se 

propôs a realizar: “Paisagem Lunar” (1963); “Paisagem Submarina” (1964); 

“Madrugada” (1965); “Hospedaria dos Ventos” (1967); “Inverno em Nova York” 

(1967); “Navios Ausentes” (1968); “Paisagem Imaginária” (1965); “Libertação” (1969); 

“Muitos de Mim Saíram pelo Mar” (1969); “Tarde na Ilha do Sol” (1970); “Tudo é Vale 

Onde o Som Dói” (1973); “Labirinto da Solidão” (1974); “Desfiladeiro dos Ventos” 

(1975); “Torre na Paisagem” (1975); “Instante Iluminado” (1979); “Salto para Galáxia” 

(1979); “O Mistério do Tempo” (1983); “Ondas Noturnas” (1983); “Penúltima Tarde” 

(1984); “Sempre o Mar” (1984), “Síntese Gloriosa” (1984); “Encontro com o Verde” 

(1985); “Onde Dormem as Âncoras” (1986); entre muitas outras.  

Considerações 

Independentemente do que era requintado ou trivial, Wega criou um mundo de 

imagens, de vivências poéticas e de romantismo, ao se projetar do território 

imagético figurativo ao território imagético abstrato, utilizando características 

pictóricas básicas, livres e altamente cromáticas. Daí, Denvir (1917-1994) dizer: 

“Românticas também – mas de maneira mais tradicional, são as pinturas 
expressionistas da brasileira Wega, cujas explosões selvagens de energia 
visual assumem a forma de paisagens transcendentes, entrecortadas de 
montes evanescentes, induzindo à vista uma arrancada de interpretações a 
desfazer pouco a pouco o nosso senso de realidade visual. Seu dinamismo 
pictórico, embora tome a forma tradicionalista, é tão convincente quanto 
qualquer ensaio adrede previsto para provocar estados emocionais.”  
(ARAÚJO, 1985, p.22)8 

Wega foi uma artista plástica que se destacou por sua linguagem pessoal, poética e 

misteriosa. Pode-se dizer que ela concluiu com êxito a trajetória entre seus territórios 

imagéticos, passando da linguagem figurativa para a abstrata.  
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Pelo seu trabalho, dedicação e paixão, conquistou o que sempre quis: liberdade, 

satisfação, reconhecimento e sucesso. 

Daí, considerarmos que: “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) 

E Wega deu origem a uma obra que é a essência de sua arte. 

                                                 
1 “Salões” de arte funcionam por meio de inscrição e premiação de projetos enviados e analisados por um júri. 
Ganharam notoriedade na difusão da arte acadêmica, passando a ser questionados com o advento do 
modernismo. Em 1863, o Salão dos Recusados de Paris evidenciou o antagonismo entre a arte oficial e as 
vontades de ruptura. No entanto, hoje, no Brasil, dada a fragilidade das instituições públicas, o salão continua 
representando uma oportunidade de carreira. 

2 Trecho do artigo “Wega Nery, uma Vida pela Pintura”- Jornal da Tarde, São Paulo, 12 de abril de 1994.  

3  “Paisagens Imaginárias” são uma série de pinturas abstratas da artista, todas com esse mesmo título. 

4 Poema extraído do livro “Wega Nery - Reflexos do Real Invisível” de Emanoel Araújo, 1987. 

5 Segundo Gombrich (1909-2001): “[...] essas pinturas (Action Paintings ou Expressionismo Abstrato) requerem 
uma execução rápida. Não devem ser premeditadas; pelo contrário, devem assemelhar-se a um impulso 
espontâneo.” (GOMBRICH, 2000, p. 604)  

6 Trecho de “Microentrevista com Wega”. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 de fevereiro de 1983. 

7 Trecho da apresentação feita por Sérgio Milliet no catálogo de exposição individual, no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, 29 de abril de 1965.  

8 Tradução de trecho do artigo do crítico inglês Bernard Denvir, publicado na revista Art International. Vol. XV/9 - 
November 20, 1971. 
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