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Resumo 
 
O presente artigo apresenta parte de uma pesquisa de mestrado que investiga as relações 
entre o Feminismo e seu discurso crítico cultural com a arte contemporânea da década de 
70, focando-se particularmente na produção plástica e conceitual da artista brasileira Regina 
Vater, hoje residente nos EUA, mas participante e integrante das práticas de vanguarda no 
país.  
No pequeno trecho aqui discutido, verificaremos o início de sua produção pictórica, com a 
forte presença do corpo feminino como tema e objeto de estudo de suas telas, além de seu 
contato com a Nova Figuração e a Nova Objetividade Brasileira. 
 
Palavras-chave: Regina Vater, Arte feminista, Brasil anos 60/70, Critica de arte, Vanguarda. 
 
 
Abstract 
 
The present article presents part of a research of master degree that it investigates the 
relations between the Feminism and its cultural critical speech with the art contemporary of 
the decade of 70, particularly in the plastic and conceptual production of the Brazilian artist 
Regina Vater, today resident in U.S.A., but participant and integrant of the practical ones of 
vanguard in the country.  
In the small stretch argued here, we will verify the beginning of its pictorial production, with 
the strong presence of the feminine body as subject and object of study of its screens, 
beyond its contact with the Nova Figuração and the Nova Objetividade Brasileira. 
 
Keys words: Regina Vater, Art feminist, Brazil years 60/70, Criticize of art, Vanguard. 
 
 
 

Durante o final da década de 60 no Brasil e o início de 70, a artista 

plástica Regina Vater, hoje residente em Austin, Texas, mas nessa época ainda com 

endereço fixo no país, desenvolveu pesquisas pictóricas onde a questão da 

subjetividade feminina era investigada e questionada a partir do uso representativo 

dos corpos femininos em seus trabalhos. 

Essa fase de uso de suportes tradicionais, no caso telas em óleo e 

acrílica, aquarelas e guaches, é antecessora de sua produção experimental e 

conceitual da década de 70 em diante, mas revela-se de grande importância no 

estudo de sua trajetória artística, principalmente ao verificarmos seu envolvimento 

com as vanguardas artísticas e sua predisposição em nomear a produção do 

período como Feminista.1 
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Vater cresceu no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro, cercada pela boêmia 

artística carioca, observando atenciosamente as conversas dos círculos de Tom 

Jobim e Millôr Fernandes. Sobressaiam-se nesses encontros as narrativas políticas, 

de prisões e desaparecimentos de amigos e colegas, juntamente com as 

inquietações estéticas e artísticas, centralizadas em direcionamentos que não 

faziam parte do programa moderno de arte. Segundo Marília Andrés Ribeiro, no 

texto Arte e política no Brasil: A atuação das neovanguardas nos anos 60:  

Já na segunda metade da década, após o golpe militar de 64, configurou-se 
um antagonismo radical entre as propostas questionadoras das 
neovanguardas artísticas e a “política cultural” do Estado, resultando na 
articulação de uma cultura artística alternativa de resistência ao 
autoritarismo da ditadura. Essas novas vanguardas questionavam não 
somente a política autoritária do Estado Militar, como também colocavam 
em xeque o projeto moderno brasileiro, reinaugurando uma nova relação 
entre a arte e a política, relação esta pautada pela desconstrução e 
reconstrução de novas poéticas que consideravam a importância da cultura 
de massa, dos avanços tecnológicos, buscando a inserção da arte na vida 
cotidiana dos grandes centros urbanos.2  

Havia na época um desejo de inclusão da arte na vida, de quebra da 

autonomia, de reação ao tachismo, formalismo e expressionismo abstrato que 

permeava os círculos artísticos da época. Foi nesse ambiente de experimentação e 

de inovação em relação aos procedimentos artísticos de predominância formal que 

Regina Vater adentrara ainda muito jovem, buscando então uma produção em arte 

mais próxima das vertentes estéticas e políticas da época, que dessem conta do 

cotidiano, que tomassem um posicionamento crítico frente à realidade.  

Inicialmente, Vater realizou telas, aquarelas e alguns poucos desenhos 

seguindo a vertente figurativa em voga no circuito de arte do Rio de Janeiro, 

desencadeada tanto pela saturação concretista formada em São Paulo quanto pelas 

exposições de artistas argentinos do grupo Otra Figuración em 1961 e Nova 

Figuração da Escola de Paris em 64, além das coletivas do MAM RIO Opinião 65 e 

Opinião 66, das quais participara. Daisy Peccinini, no livro Figurações Brasil anos 60 

afirma a respeito desse clima de efervescência pré-ditadura militar:  

A liberdade de resolução dos trabalhos, temáticas e técnicas, sem 
preocupações estilísticas convencionais, entusiasmou os jovens do Rio... 
impressionados ainda como estavam com o aspecto agressivo de crítica 
social e política em favor de valores humanistas, que encontravam eco no 
clima brasileiro agitado politicamente do Governo Goular.3 
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 Essa predominância figurativa da pintura na década de 60 tem ecos 

históricos no Brasil com as disposições culturais da antropofagia de Oswald de 

Andrade, aliada também a um desejo de desenvolver uma arte de vanguarda 

nacional, com a persistência de figuras populares, mitos urbanos e um olhar 

subjetivo na seleção dos temas. 

A fase nomeada por Vater como Feminista se dá justamente dentro 

dessas premissas estéticas, e caracteriza-se pela representação constante de 

figuras femininas de acordo com os pressupostos estéticos na Nova Figuração 

francesa, com corpos fragmentados, que ora remetem a uma sensualidade 

caricatural do corpo, com mulheres imersas em uma multidão anônima, onde 

apenas elas possuem um diferencial subjetivo, ora abarcam as entranhas desse 

corpo sensualizado, focando-se em barrigas com fetos e demais órgãos internos.4 

Construídas com aguadas displicentemente controladas, e permeadas por 

aspectos gráficos que remetem a anotações pessoais e linearidades cartográficas, 

essas figuras amorfas, desproporcionais, de semblantes faciais em miniaturas, 

trazem em seu cerne tal organicidade fragmentada próxima do termo Corpo sem 

orgãos deleuziano: não há uma hierarquia da formas ali representadas, ou uma 

estrutura corporal hermética, mas sim uma tensão nas linhas e aguadas, uma 

apreensão de afetos e forças sutis, não discursivas. A filosofa francesa Anne 

Sauvagnargues faz o seguinte comentário:  

O corpo sem órgãos serve para pensar a corporeidade e a morfogênese 
dos corpos sem relacioná-los a um principio unificador exterior, alma, forma, 
unidade de um organismo, mas se situando no nível da matéria ainda não 
formada... O corpo sem órgãos ano é um corpo desprovido de órgãos, mas 
um corpo aquém de sua determinação orgânica, um corpo de órgãos 
indeterminados, um corpo em via de diferenciação... O corpo sem órgãos 
ano é um corpo desprovido de órgãos, mas um corpo aquém de sua 
determinação orgânica, um corpo de órgãos indeterminados, um corpo em 
via de diferenciação. 5 

Em grande parte da série, vê-se geralmente o corpo feminino em estado 

visceral, tirando-lhe assim sua significância sagrada, no sentido de receptáculo de 

uma identidade una e estável. São os órgãos reprodutivos, as entranhas do sistema 

digestivo que se expandem além desse corpo de mulher já reduzido as suas funções 

corporais básicas, apresentando assim um retrato nu e cru do discurso de formação 

da identidade feminina na época: a biologia como destino, e que é reforçado pelo 
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uso do símbolo do coração em meio às entranhas. Em entrevista à autora, Regina 

Vater comenta:  

Mas acho que a fase da Nova Figuração teve mesmo foi a influência do 
Iberê, de uma mostra que vi no MAM do Rio dos argentinos De La Vega e 
Noé e mais um outro que não me lembro, e dos filmes do grupo COBRA 
que o Iberê passava para a gente. E muitas das imagens que consegui 
naquela época foram por eu estar trabalhando com ecoline nos desenhos e 
pela técnica que eu usava. A técnica era o seguinte: Eu jogava ecoline no 
papel molhado o que provocava varias manchas e assim usando uma visão 
“à Da Vinci”. Eu buscava descobrir imagens que se insinuavam nestas 
manchas. E foi assim que encontrei aquele meu estilo... por incrível que 
pareça encontrei uma carta de uma amiga em comum (minha e do Julio 
Plaza) onde ela diz que o Julio achava este meu trabalho muito pueril. Não 
sei se e bem este termo. Teria que procurar a carta agora mas é por ai... 6 

Considerar tal prática poética como pueril talvez seja ignorar o caráter 

impulsivo dessa ação criadora desprovida de roteiros e hierarquias temáticas. 

Tomando como pressuposto o conceito deleuziano de arte como captação de forças 

invisíveis, apresentado nos textos de Mil Platôs, podemos verificar a tentativa de 

Vater de entrar em contato com uma criação plástica destituída de normalizações, 

mas voltada para um processo criativo em busca do não dito, do não verbalizado de 

forma clara, racional e direta. 

Essa temática feminista dos trabalhos de Vater dilui-se ao longo de sua 

carreira, mas jamais a abandonou, do mesmo modo que seu interesse pelas 

políticas de meio ambiente e apropriação cultural sempre surgiram pontuados de um 

modo de outro em sua produção, até atingirem seu ápice na produção do final da 

década de 80 em diante.Do ateliê de Frank Schaffer, seu primeiro professor de 

desenho, até o de Iberê Camargo, onde focou-se nas questões da mulher a partir de 

um figurativismo influenciado pela Nouvelle figuration, Vater encantava-se então 

pelos trabalhos de um grupo de jovens artistas cariocas que tornaram-se 

rapidamente vedetes do pequeno circuito de arte.  

Curiosamente chamados de “Clube do Bolinha” por Regina Vater em uma 

entrevista7, a artista dizia fazer coro com suas amigas na época, como Anna Maria 

Maiolino e Maria do Carmo Secco a respeito desse jovens valorizados pela mídia8 e 

pelo mercado, e “que se consideravam abertos a quaisquer adesões” 9.Esses 

artistas eram Antônio Dias, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, Pedro Ecotesguy e 

Roberto Magalhães. Todos muito jovens, com cerca de 30 anos, habituados à 
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cultura de massa, à televisão e símbolos pop, eram identificados também como os 

Neo-Realistas Cariocas. Novamente com o livro de Daisy Peccinini: 

Esse pequeno grupo partilhava suas experiências entre si, procurava 
desenvolver com sua arte uma ação crítica, com intenção de modificar a 
realidade, chamando o público para com ele se comunicar e fazê-lo 
participar de suas proposições. No contexto desse circulo, estava se 
conformando o que seria da Nova Objetividade.10 

A Nova Objetividade Brasileira, proposição estética-artística posterior a 

Nova Figuração, firmou-se basicamente durante as discussões da organização da 

exposição Opinião 65, mas com um enorme diferencial: a instância participativa do 

público na construção da arte, opondo-se à postura contemplativa tradicional ainda 

presente na produção do trabalhos anteriores. 

 Do mesmo modo que a tendência figurativista anterior, a Nova 

Objetividade Brasileira caracterizava-se pela diversidade formal nos estilos. O 

aspecto aglutinante dos artistas que com ela se identificavam ocorria por uma 

preocupação comum com as questões sociais. Ainda com Peccinini: “a unicidade 

dos artistas da Nova Objetividade não residia em similitudes formais, mas na tomada 

de posições ante uma realidade de ordem político-ético-social”.11  

Havia uma euforia cultural que pairava no ar, bastante contagiante para 

os jovens de classe média e universitários, como era o caso de Regina Vater. Após 

a comoção durante Opinião 65, no ano seguinte, a exposição Opinião 66 já obteve 

um caráter mais reflexivo, menos impactante. Procurava-se a partir de seminários 

definir a arte brasileira na atualidade, numa busca, parafraseando Peccinini, de um 

“balanço crítico das vertentes realísticas e de vanguarda”.12 Mario Pedrosa, no texto 

Opinião... Opinião... Opinião, encontrado no livro Políticas das Artes,13 já apontava 

ali um esgotamento desse formato de exposição anual, já que, segundo sua analise, 

perdia-se o caráter revolucionário e inovador, correndo-se ai o risco de adentrar nos 

ISMOS, nos salões anuais, até o academicismo.  

No entanto, Pedrosa aponta nesse mesmo artigo os aspectos positivos 

dessa movimentação artística no Rio, seu caráter antropofágico e popular, 

evidenciando em seu discurso aquilo que adviria como uma das produções de maior 

relevância estética e plástica no cenário artístico internacional, superando os 

neofigurativismos vigentes: a Nova Objetividade Brasileira, com integrantes oriundos 
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das Opiniões, plenos de motivações próprias, claramente subjetivas em relação as 

proposições dos “Neo-Realistas Cariocas”, e que vieram a marcar profundamente 

Regina Vater, na década de 70 em diante.  

Fascinada com a postura dessa Vanguarda carioca e com uma atitude de 

desprendimento desse jovem grupo de artistas (o “Clube do Bolinha”, apontado 

anteriormente) na sua busca de uma representação da realidade cotidiana brasileira, 

a partir de um vocabulário imagético pautado pelo popular e pelos veículos de 

comunicação, Vater rompe então com seus traços expressionistas que adquirira no 

ateliê de Iberê Camargo, procurando então uma linguagem plástica que apreende-se 

o caráter popular da figura feminina, a construção de sua imagem a partir dos meios 

de comunicação, grande difusor então de estereótipos e padrões de comportamento 

no Brasil. 

Essa fase é nomeada pela artista de Tropicália. Há uma relação nominal 

ai com o tropicalismo musical de Caetano e Gil, além das proposições plásticas de 

Hélio Oiticica, que viera a determinar inclusive os músicos já citados. Vater estava 

encantada também por esse movimento musical, sua despretensão em relação aos 

costumes sociais, irreverência, humor e ironia quanto ao policiamento cultural 

advindo do movimento político de esquerda. Celso Favaretto faz o seguinte 

comentário em seu livro Tropicália alegoria alegria: 

A polêmica que havia cercado a apresentação das músicas transformaria 
Caetano e Gil em astros. A imprensa se encarregou de fazer de suas 
declarações desabusadas, de sua verve crítica, o prenúncio de uma posição 
artística, e mesmo política, sincronizada com comportamentos da juventude 
de classe média, vagamente relacionados ao movimento hippie... O 
Tropicalismo surgiu, assim, como moda; dando forma a certa sensibilidade 
moderna, debochada, crítica e aparentemente não empenhada. De um lado 
associava-se a moda ao psicodelismo, mistura de comportamentos hippie e 
música pop, indiciada pela síntese de som e cor; de outro, a uma 
revivescência de arcaísmos brasileiros, que se chamou de “cafonismo”.14  

No entanto, havia sim um teor de posicionamento político. As posturas de 

negação ideológica e de cânones teóricos e acadêmicos encontravam-se dentro das 

proposições musicais e literárias desses jovens artistas. Favaretto continua 

explicando:   

Procurando articular uma nova linguagem da canção a partir da tradição da 
música popular brasileira e dos elementos que a modernização fornecia, o 
trabalho dos tropicalistas configurou-se como uma desarticulação das 
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ideologias que, nas diversas áreas artísticas, visavam a interpretar a 
realidade nacional, sendo objeto de análises variadas.15  

É nesse ponto que converge o interesse de Vater com a Tropicália, a 

reinterpretação do nacional a partir de uma linguagem popular, cotidiana. No 

entanto, as estruturas plásticas advinham de outros lugares, como a recente 

produção de Antônio Dias, sua inserção no meio da publicidade, realizando 

esporadicamente trabalhos de designer gráfico e alguns trabalhos da pop art 

americana. Vater afirma:  

A fase Tropicália certamente tem influência da obra do Dias (cuja a obra 
que ele fazia naquele momento eu admirava muito)... E sei bem que a 
produção desta serie aconteceu depois da minha fase da Nova Figuracão. 
Não tenho certeza se foi nos finais de 1967, mas que foi em 1968 foi, pois 
foi com esta série que fiz a minha terceira individual na Petite Galerie no 
Rio. A primeira foi no Alpendre, a segunda na Piccola Galeria do Instituto 
Cultural Italiano. Eu só fui para São Paulo em 1970 depois que fiz a 
instalação na praia. Isto não quer dizer que não visitei a Bienal de São 
Paulo em 1968 cuja apresentação da POP ART americana ressoou muito 
em mim. Mas como eu não queria fazer copia deles e micar num caráter 
americano (como a obra do Wesley, por exemplo) fiquei determinada a 
aproveitar a lição recebida para antropofagizá-la numa coisa bem brasileira. 
Aliás, acho que as minhas mulheres receberam (na forma) muita influência 
do Tom Wesselmann... 16 

Realmente, o modo de representação chapado dos corpos femininos, 

com massas de cor compactas e saturadas da série Tropicália aproxima-se muito da 

linguagem visual de Wesselman. Mas enquanto esse artista americano da pop art 

usa o corpo feminino como metáfora do consumo, reificando assim o corpo nu da 

mulher como objeto de desejo, Vater faz uso dos estereótipos da Garota de Ipanema 

da música de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, colocando suas figuras não em 

ambientes fechados, íntimos, com aspectos voyeur, mas sim nas paisagens do Rio, 

adentrando nas instâncias do padrão feminino de beleza e suas adjacências 

simbólicas de brasilidade. Laura Mulvey, no artigo Visual Pleasure and Narrative 

Cinema, faz a seguinte assertiva sobre o uso da imagem feminina no cinema, que 

pode ser confortavelmente aplicada aqui:  

Em seu tradicional papel exibicionista as mulheres são simultaneamente 
olhadas e expostas, com sua aparência codificada por um forte impacto 
visual e erótico, de modo que possam ser ditas conotativamente à-ser-
necessariamente-olhadas (to-be-looked-at-ness). A mulher exibida como o 
objeto sexual é o leitmotif do espetáculo erótico. 17 

Vater dispõe-se a usar esse processo de uso do corpo feminino em seus 

trabalhos pensando em uma representação do estereótipo feminino de beleza então 
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vigente. No entanto, suas imagens apresentam não apenas o caráter erótico, 

idealizado, mas o contexto cultural em que são produzidos, evidenciando assim seu 

processo de reificação a partir do olhar masculino. 

A necessidade de delinear com grossas linhas pretas, tanto as formas 

femininas quanto a paisagem e os objeto que ornamentam essa alegoria da 

sensualidade da mulher brasileira, advém tanto dos primeiros contatos de Vater com 

a produção de desenho gráfico, o que é reafirmado pela técnica de serigrafia 

utilizada ao longo da série, mas principalmente dos trabalhos de Antônio Dias. 

Peccinini afirma a respeito de Dias e seus trabalhos:  

Sua produção é de mosaicista, de fotomontagem, reunindo um imaginário 
de terrores, destruições, de anatomia e de sexo. A iniciação para esse novo 
rumo foi através do desenho, o que torna explicável a permanência de 
valores gráficos de divisão de espaços e das formas fragmentadas em seus 
alvéolos, ou macromosaicos... 18 

 A praia, símbolo icônico da paisagem carioca, o pôr-do-sol com longos 

raios geometrizados, as cores saturadas de um calor tocante e latente, os corpos 

femininos de seios fartos, jogo de ancas e sombras fartas delimitando seu volume 

seguem os pressupostos tropicalistas do nacional popular, do desprendimento das 

moralidades sociais e reforçam a lubricidade do imaginário brasileiro e estrangeiro a 

respeito do feminino. O corpo é elemento essencial da paisagem do imaginário 

erótico referente ao latino, como podemos observar nos recortes das barrigas que 

formam janelas com vistas tropicais, e mostra-se aqui como fundamento do discurso 

plástico de Vater durante quase uma década em suas práticas de discursos visuais 

e subjetivação.  

Joga-se nessas imagens com a assertiva de que não existe pecado 

abaixo do equador, principalmente ao observarmos a ausência de mãos, pés e 

cabeça nesses corpos. Eles não possuem subjetividade, são apenas objeto de 

desejo, manifestação da lascívia misógina que produziu os padrões de beleza 

vigentes.  

No entanto, ao inserir aviões cortando os céus dessa paisagem em vôos 

rasantes, estrelas agregadas a faixas coloridas que remetem à bandeira nacional, 

setas indicativas de caminhos e de olhares, além de aparelhos de telefone, que 

remetem ao projeto desenvolvimentista e ao discurso de progresso então vigente do 
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governo ditatorial, Regina Vater cria um eco de ironia cáustica nessa visão de 

volúpia brasileira e sua paisagem exótica permeada por corpos de belas mulheres.  

É um mundo utópico de paraíso tropical de onde se lançam ao mar, a 

partir de aviões do exército, corpos de dissidentes políticos do governo, e onde 

pessoas são torturadas no “pau-de-arara”, homens espancados até a exaustão e 

mulheres são violentadas nos porões do DOPS.  É a representação de imagens 

postais de um país bonito por natureza, mas sanguinário em sua política.  

Pela trajetória dessa produção, é possível verificar o quanto a artista 

estava concentrada em questões como o padrão de beleza e a mulher como objeto 

de desejo. Imersa em um contexto culturalmente eufórico, mas já assustado com os 

direcionamentos repressivos do regime militar, Vater passou a ficar atenta a sua 

posição como mulher e artista devido a aspectos pessoais de sua vivência. 

Era uma época onde não se via com bons olhos práticas de 

comportamento emancipatório. O feminismo no país focava-se nos direitos 

trabalhistas das mulheres operárias, pois era de cunho marxista e acreditava que a 

libertação da mulher viria pelo proletariado. Não se conhecia o discurso de Betty 

Friedan sobre a “torre de marfim” em que viviam as mulheres do subúrbio 

americano, onde o cotidiano familiar, com suas obrigações domésticas, maritais e 

filhos tornavam-se também uma prisão psicológica. Isso até 1971, quando houve o 

lançamento do livro no Brasil e a autora, em visita recepcionada por Rosie Marie 

Muraro freqüentou diversos espaços e instituições, apesar da má recepção da 

imprensa, assustada com o discurso de Friedan. 19  

Vater situa-se nesse contexto de desconhecimento dos discursos 

feministas mais intelectualizados, mas perceptiva e incomodada com a falta de 

acessibilidade a certos espaços de trabalho e diferenças marcantes de igualdade 

nos relacionamentos pessoais.  

No entanto, apesar dessa preocupação pessoal referente ao seu sexo, 

Vater não se denominava uma artista feminista na época, por receio de seu trabalho 

ser reduzido a um discurso de propaganda político, já que o movimento das 

mulheres da época era conhecido por sua radicalidade. A artista comenta a respeito 

desse período em uma conversa por email com a autora:  
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Eu acho que eu pus mais na prática do que na retórica esta estória de 
emancipação feminina, pois já em 1965 quando nenhuma menina decente 
de família morava sozinha eu saí da casa de minha mãe para morar com o 
meu namorado. Foi um escândalo total na família. Meu pai ameaçou ate ir 
atrás de mim com revolver. Minha mãe foi no lugar onde eu morava e 
quebrou o vidro da janelinha para ver quem chegava na porta de entrada do 
meu apartamento. Ninguém mais falou comigo. Fiquei sem falar com meu 
pai por mais de sete anos. Tudo por causa da arte. Ninguém na família 
queria que eu fosse artista. Sai de casa por causa disto. E depois como o 
meu namorado nunca me assumia totalmente (talvez por vergonha de 
namorar uma menina que tivesse saído de casa ou talvez pressionado pela 
mãe dele)... Uma hora ele me apresentava para os amigos como minha 
noiva (quando convinha), outra como namorada (como fazia na casa da Ana 
Lucia Magalhães Pinto) e outra como amiga (como entre o pessoal do 
Country Club no Rio aonde íamos matar a fome às custas da mãe dele que 
era sócia). Por causa disto eu resolvi também sair do apartamento que 
dividíamos juntos e sai só com uma mala na mão para a casa da mãe de 
uma amiga minha. 20  

Vater iniciou sua poética em um meio dominado em sua maioria por 

homens brancos, de classe-média, desenvolvendo com isso, uma alta consciência 

de sua frágil condição feminina dentro de um espaço social ainda misógino. Esse 

tipo de situação aguçou sua percepção a respeito das proposições políticas e 

mercadológicas por trás de certas atividades, o que veio depois a ser inserido em 

suas construções plásticas. A artista afirma em uma entrevista concedida a autora 

em 12 de agosto de 2009 no Rio:  

R. V. - Bom, primeiro que quando eu comecei... minha primeira exposição 
foi exatamente na época em que Gerchman, Vergara, Antônio Dias e 
Roberto Magalhães começaram... e meu trabalho evidentemente não se 
comparava ao deles, já que era um trabalho ultra-romântico... Eu tenho uma 
amiga, Anna Maria Maiolino, depois fiquei mais amiga dela até depois que 
ela voltou de Nova York... E a Anna sempre comungou comigo as mesmas 
preocupações, e a Maria do Carmo (Secco) também falava comigo isso um 
pouco... Porque na época os homens dominavam sabe, e se você fosse 
uma mulher tímida, você não tinha direito... 

T. T. - Acho que nem mesmo não era sequer uma questão de ser tímida, 
mas de ser mulher. 

R. V. - Não, o Vergara chegou a comentar comigo que eu era bonitinha, que 
eu gostava de me vestir bem arrumadinha, que eu ia para as vernissages 
toda arrumadinha... e eu gostava dele, eu achava o Vergara inteligente 
assim... que tinha um trabalho político bom, eu acho até que o trabalho dele 
na época era até melhor do que anda fazendo hoje em dia, mas ele me 
disse assim: Ah você é uma “pintriz”... 

Eu não podia reagir, nem sabia como... então quer dizer, era realmente, eu 
acho que existia esse “clube”, até nos EUA existe até hoje, e acho que aqui 
também... 21 

Tais experiências e contradições de discurso social levaram-na a 

interessar-se por essa instância humana, essa complexidade de relações 
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permeadas por preconceitos e decepções. A partir dessas observações de relações 

assimétricas entre os sujeitos e seu espaço, Regina passou então a produzir 

trabalhos que dessem conta ou de explicitar esses problemas, ou de encontrar uma 

solução – sendo que essa solução muitas vezes seguia por uma construção mítica 

de mundo.  

Desde sua saída brusca do meio familiar para assumir sua opção de vida 

– ser artista – até suas relações profissionais marcadas por comentários e situações 

misóginas, o feminino e suas questões sempre estiverem presentes na produção 

artística de Vater, de modo mais explicito, como vimos aqui na década de 60, ou 

então mais diluído, nas entrelinhas, como ocorre com sua produção a partir de 

década de 70. 

 

                                                            
1 Lógico que o meu trabalho tinha tudo a haver com feminismo e a Maria da Graça compactuava comigo nas 
mesmas idéias. Mas eu era uma feminista suave já que eu era extremamente tímida e insistia em acreditar num 
relacionamento romântico entre homem e mulher que desse certo. Mas debaixo da minha timidez vivia uma 
Amazonas... 

Entrevista concedida a autora em 25 de setembro de 2009, por email. 

2 RIBEIRO, Marília Andrés. Arte e política no Brasil: A atuação das neovanguardas nos anos 60. In: Arte & 
Política. Belo Horizonte: C/ARTE, 1998, 1998, pp. 166. 

3 PECCININI, Daisy Valle Machado. Figurações Brasil anos 60: neofigurações fantásticas e neo-
surrealismo, novo realismo e nova objetividade. São Paulo: Itaú Cultural, EDUSP, 1999, pp. 99. 

4 “As operações de fragmentação, justaposição de imagens, decomposição de movimentos, fusão de 
personagens e do meio e figuras sincopadas forneciam um referencial extremamente rico para os jovens 
cariocas, assim como os processos narrativos dessas pinturas ofereciam possibilidades de expressão para 
temas polêmicos, como acontecera com a pintura dos argentinos.” Idem, pp. 108.  

5 SAUVAGNARGUES, Anne. Deleuze et l’art. Paris : Presses Universitaires de France, 2006, pp. 85, 87, 88. 

6 Entrevista concedida a autora em 21 de novembro de 2009, por email. 

7 Entrevista concedida a autora em março de 2009, na cidade do Rio de Janeiro. 

88 Realmente, esses jovens conheceram um certo sucesso popular com a cobertura da imprensa, que noticiava 
qualquer acontecimento ligado a eles e chegava mesmo a atrair uma multidão por vezes histericamente 
entusiasta. Como a dos aficionados aos cantores e músicos do iê-iê-iê. PECCININI, Daisy Valle Machado. Op. 
Cit, pp. 120.  

9 Idem, pp. 119. 

10 Idem, pp. 123.  

11 Idem, pp. 149. 

12 Idem, pp. 133. 
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13 Houve aqui pequena mostrar no ano passado que apareceu, sob a feliz iniciativa de Ceres Franco e Jean 
Boghici, com o título enormemente sugestivo de Opinião 1965. A idéia foi um achado naquele instante. Por quê? 
Porque se inspirava no teatro, no teatro popular tão próximo, por sua própria natureza, ao clima social, a 
atmosfera política da época... Uma mostra todos os anos com o propósito de representar a opinião do ano torna-
se com a seqüência num salão anual, como há aos bandos por aí. O dito de 1966, apesar de excelentes obras 
ali apresentadas, já não tem a mesma frescura do primeiro, de 1965. PEDROSA, Mário. Opinião... Opinião... 
Opinião. In: ARANTES, Otília. (Org.) Política das Artes. Textos Escolhidos. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 
1995, 204 e 205.  

14 FAVARETTO, Celso. Tropicália Alegoria Alegria. Cotia SP: Atêlie Editorial, 2000, pp. 23. 

15 Idem, pp. 25. 

16 Entrevista concedida a autora em 21 de novembro de 2009, por email. 

17MULVEY, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. In: Visual and Other Pleasures. Londres: Editora 
Macmillan UK, 1989, pp. 04. 

18 PECCININI, Daisy Valle Machado. Op Cit, pp. 120. 

19 “Em abril do mesmo ano, Betty foi trazida ao Brasil pela editora para o lançamento da obra. Como a própria 
Rose Marie Muraro escreveria, anos depois, em sua autobiografia ‘Memórias de uma mulher impossível’, não era 
fácil ser feminista no Brasil daquela época. Ela própria, feminista assumida e atuante, era constantemente 
malhada e ridicularizada pela imprensa. Foi chamada de lésbica e feia pelo colunista Ibrahim Sued, sofreu com a 
turma do Pasquim, mas acabou se saindo bem em uma entrevista realizada ainda naquele ano pelo jornal 
nanico. Sem cobrar cachê, viajando apenas com as despesas pagas, como conta Muraro, Betty veio para um 
lançamento duplo no país: no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e na Biblioteca Municipal Mário de 
Andrade, em São Paulo. Logo que chegou ao Rio, foi levada por Rose para ser entrevistada por Millôr Fernandes 
e seus asseclas, sabidamente antifeministas, no Pasquim. Provocada durante toda a entrevista, ela se irritou e 
“deu uma cacetada no gravador que foi parar longe”, nas palavras da própria Rose. Finda a troca de farpas, 
entrevistada e entrevistadores acabaram se entendendo.” DUARTE, Ana Rita Fonteneles. Betty Friedan: morre 
a feminista que estremeceu a América. In: Estudos Feministas, Florianópolis, janeiro-abril/2006, pp. 290 e 291.  

20 Entrevista concedida a autora em 25 de setembro de 2009, por email. 

21 Entrevista concedia a autora em agosto de 2009, na cidade do Rio de Janeiro. 
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