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biogra�a

Nascida e criada em São Paulo, Brasil (1940), estudou desenho e pintura de 1954 a 1958. Durante 
as décadas de 1970 a 2000, fez vários cursos em São Paulo e no exterior em litogra�a, gravura, 
desenho, pintura e cerâmica. Em 1987 foi para um curso de desenho e escultura no Centro dArte 
Verrochio em Casole D´Elsa, na Italia. Em 1998, passou pelo London Print Studio, no Reino Unido.

Seu trabalho já foi exibido no Brasil, Estados Unidos, Mexico, Argentina, Venezuela, Franca, 
Canada e Alemanha.

Alem das exposições individuais, Maria tem trabalhos em muitas coleções como na Pinacoteca 
de São Paulo (SP, Brasil), Centro cultural Itau (SP, Brasil), Museu de arte moderna de são Paulo – 
MAM (Sp, Brasil), Biblioteca Municipal Mario de Andrade (SP, Brasil), Museu afro-brasileiro (SP, 
Brasil), Museu de Arte contemporânea (PR, Brasil), Museum of latin american art – MOLLA 
(California, EUA) , Art Center CBK Zuidoost (Amsterdam, Holanda) , entre outros.

Maria Villares é hoje uma artista no exercício pleno de suas potencialidades. A segurança com que 
transita por varias formas de expressão veio com o tempo. Embora tenha iniciado seus estudos de 
arte na adolescência, só se entendeu artista na maturidade. Começou a pintar nos anos 1980. Dez 
anos trabalhando com cerâmica utilitária lhe deram disciplina e conhecimento técnico. Quando 
abandonou o torno, trocou o apuro da forma pela experimentação plástica e a expressão de uma 
inquietação existencial. Soube resistir aos apelos de modismos fáceis, dedicando-se ao trabalho no 
silencio do ateliê. A perseverança, muitas vezes angustiada, com que buscou conjugar a vida e obra 
acabou por gerar uma produção multifacetada cujo �o condutor é o desenho... 1

1 MILLIET, Maria Alice. Trecho de  catálogo da exposição Maria Villares: Pinturas, Monotipias e Objetos 0 Galeria Berenice Arvani,
São Paulo, SP - 2008



papéis

Trabalhos em papel fazem parte de minha rotina de ateliê ao escolher 
diferentes medidas ou cadernos também utilizados em viagens.

Procuro passar para o papel aquilo que me sensibiliza e torna-se 
importante no momento, sejam estímulos visuais diversos, sutis 
percepções ou desenhos de observação.

Sinto este fazer cotidiano como exercício prazeroso e necessário que 
caminha junto com a produção de pinturas sobre tela, gravuras e 
objetos.

Maria Villares
junho 2009



aquarelas

aquarela em papel Canson, 2011 / 57 x 77 cm aquarela em papel Canson, 2011 / 57 x 77 cm



aquarela e guache s/ papel, 2008
32 x 25 cm

aquarela e guache s/ papel, 2008
32 x 25 cm

aquarela e guache s/ papel, 2008
50 x 57 cm



desenhos

acrílica e carvão s/ papel, 2001
150 x 100 cm

aquarela s/ papel, 2000
23 x 31 cm



carvão s/ papel, 2009
77 x 57 cm

técnica mista s/ papel, 2009
77 x 57 cm



desenhos

Série “Além da maçã”. gra�te e bastão oleoso s/ papel vegetal, 1998 / 46 x 62 cm



Série “Além da maçã”. gra�te e bastão oleoso s/ papel vegetal, 1998 / 46 x 62 cm



desenhos

Série “Nexus”, bastão oleoso s/ papel Fabriano, 2008 / 45 x 65 cm



Série “Nexus”, impressão de papel carbono s/ papel Daishou, 2006 / 62 x 88 cm



desenhos

Série “Nexus”,
acrílica e óleo s/ papel, 2003

69 x 43 cm

Série “Nexus”, betume e óleo s/ papel de arroz, 2003 / 47 x 66 cm



Série “Nexus”, tinta s/ papel Fabriano, 2002 / 57 x 76 cm



desenhos

Série “Nexus”, nanquim s/ papel, 2002 / 70 x 100 cm



Os últimos seis desenhos fazem parte da série Nexus, assim como os 
próximos dois objetos e três gravuras.

OS NEXOS DE MARIA

“...O gesto feminino, antigo e eterno, de tecer e envolver, proteger e enredar, 
surge ampliado nestas obras. Grandes agulhas e o movimento repetido das 
mãos foram construindo com �os de plástico transparente, malhas que não 
são para vestir. Quando o trabalho se avolumou, seu peso sobre o ventre a 
levou às lagrimas. Nascia um sentido. Ela viveu o interior desse processo 
voltada par ao ritmo cadenciado dos dedos, como Penélope, que fez uma 
aliança com o tempo in�nito da espera. 

Não por acaso, Maria deu a esta série o nome de Nexus e a genealogia dos 
vocábulos é reveladora. No Latim, nexus é nó, laço. Daí, ligação, vínculo, 
união. O conjunto dos nós constrói a trama, que se apresenta como corpo 
lasso, mas que também é cota, armadura que respira. Resultaram estruturas 
rarefeitas  e solitárias, de construção imperfeita, que exibem todos os 
acidentes de gambricação. Meio tricô, meio teia, seus corpos vazados 
lançam sombras no espaço, e essas projeções são como gravuras móveis. 
Parece quase natural que as tramas caminhassem a seguir para a superfície 
do papel, primeiro em forma de desenho, depois como gravura. 

Os riscos de tinta reescrevem, com dramaticidade contida, o enredo dessas 
agonias silenciosas, e o vaivém dos laços resulta numa sorte de escrita 
espelhada. Os aparentes garranchos dos desenhos esgarçam as tramas, 
criam voragens, abrem espaços para a luz. Na gravura, positivo e negativo 
se espelham novamente, desdobrando suas imagens. E nessas sequências 
ampliadas, o que menos interessa é a perfeição, mas o mapeamento afetivo 
do tecido e do processo. E vale lembrar Aristóteles quando disse que os 
ofícios manuais completam o que a natureza não terminou. (...)”

Vera d’Horta
Julho 2006



objetos

Série “Nexus”, PVC, acrílica e nanquim s/ papel, 2006 / 230 x 170 cm



Série “Nexus”, polipropileno e PVC, 2008 / 110 x 20 cm



( DETALHE ) impressão de papel carbono s/ papel Daishou, 2006 / 62 x 88 cm



gravuras

Série “Nexus”, ponta seca s/ papel, 2005 / 39 x 59 cm



gravuras

Série “Nexus”, ponta seca s/ papel, 2009 / 40 x 59 cm



Série “Nexus”, ponta seca s/ papel, 2009 / 40 x 59 cm



gravuras

“Cumplicidade Vegetal”, litogra�a s/ papel, 1998 / 30 x 24 cm



“Noite à dentro”, litogra�a s/ papel, 1988 / 28 x 33 cm “Fertilidade”, litogra�a s/ papel, 1988 / 38 x 29 cm



monotipias

"... produção que segue paralela à pintura e que inclui a gravura 
em metal e técnicas atuais de reprodução da imagem. Sóbrias,
requintadas na composição e na contenção da cor, essas
monotipias são grandes obras em pequenos formatos."...

Maria Alice Milliet
summer of 2008

monotipia s/ papel, 2001 / 30 x 20 cm

MILLIET, Maria Alice. Trecho do catálogo da exposição Maria Villares: Pinturas, Monotipias e Objetos - 
Galeria Berenice Arvani, São Paulo SP - 2008



 

“Acostuma teus olhos”, monotipia s/ papel de arroz, 2011 / 25 x 32 cm



monotipias

monotipia s/ papel, 2001 / 15 x 20 cm



“Cio noturno”, monotipia s/ papel de arroz, 2001 / 31 x 37 cm



pinturas

acrílica e carvão s/ tela, 2002 /100 x 80 cm

“...As linhas, os contornos e as formas descritas podem derivar da observação 
ou da lembrança. Sua pintura sempre acolhe o grá�co. Eventualmente usa 
um desenho antigo como estímulo para, na tela, soltar o gesto, sempre livre 
de convenções e sujeito ao impulso do momento. 

Visceralmente pictórica – Maria é uma excepcional colorista –, sua pintura 
tem o lirismo perturbado pelo gesto nervoso, incisivo, capaz de insinuar 
�guras inquietantes. Em suas grandes telas, a tensão entre o pictórico e o 
grá�co não deixa ninguém indiferente. Há uma indisfarçável passionalidade 
no seu fazer. Talvez por isso a pintura de Maria ainda incomode. (...)”

Maria Alice Milliet
verão de 2008

MILLIET, Maria Alice. Trecho do catálogo da exposição Maria Villares: Pinturas, Monotipias e Objetos
Galeria Berenice Arvani, São Paulo, SP - 2008



acrílica s/ tela, 2005 /130 x 150 cm



pinturas

“Ser pensante”, acrílica s/ tela, 2005 / 85 x 142 cm



“Sou �or”, tempera s/ papel s/ tela, 2011 / 142 x 175 cm



pinturas

“Árvore”, tempera e colagem s/ papel s/ tela, 2012 / 162 x 114 cm “Presença Vertical”, óleo s/ tela, 2012 /150 x 80 cm



“Dois tempos”, tempera s/tela, 2012 / 91 x 130 cm 



pinturas

“Flor de pedra”, tempera s/ papel s/ tela, 2011 / 72 x 122 cm



“Gineceu”, tempera e colagem s/ papel Saunders Waterford s/ tela, 2011 / 150 x 193 cm



“Fenix II”, óleo s/ tela, 2005 / 165 x 150 cm “Penso, logo existo”, 
acrílica, óleo e colagem s/ tela, 2005 / 150 x 70 cm

pinturas



“Amarelo Voraz”, acrílica s/ tela, 2007/ 130 x 150 cm





livro de artista

de Janeiro. São Paulo - pg. 11. Tradução livre.

2. DELGADO, Margot – “O tempo e os gestos que se dão.” – Introito do Acordo íntimo entre as partes – 
2007.

ACORDO ÍNTIMO ENTRE AS PARTES

 ... O cisco há de ser sempre aglomerado que se iguala a restos. Que se iguala a 
restos a �m de obter a contemplação dos poetas... 1

Fragmentos de gravuras descartadas, desenhos, papéis diversos dispostos 
aleatoriamente sobre grande mesa. No vai e vem do ateliê, olhar desatento, 
vislumbro possibilidades... das partes ao todo. Collages preenchem as 
pequenas páginas que alternadas com aquarelas e desenhos completam o 
diminuto livro (cabe na palma da mão).
A decisão de publicá-lo aconteceu anos depois. Durante a edição escolhi 60 
páginas para este quase “fac-simile”, pois suas características foram 
mantidas, tamanho e capa.

O tempo e o Gesto que se dão
... 
A gaveta grande aberta, para nós.
Tesouros.
Pequenos nadas.
Todos aqueles papeizinhos, imagens
colecionadas, rasurinhas, desenhos seus,
“pedacinhos daquele desenho que eu 
gostava mais”. Tantos!
Anos.
E não é nos anos que a soma das coisas acontece? ... 2

















fotogra�as

11 fotos, 25 x 50 cm, 2009

ÁGUA É VIDA

“A criação da vida aconteceu porque a terra tinha ÁGUA. A história da vida é 
�ltrada pelos mesmos processos que a preservam.”

Richard Fortey

Em novembro de 2007 fui à Amazônia; tive íntimo contato 
com aquela natureza exuberante e muita ÁGUA ao navegar 
pelos rios Negro, Solimões e Tapajós.

Intensamente envolvida com tanta beleza, registrei em 
pequenos desenhos e fotos alguns detalhes enquanto nosso 
barco cortava as águas ou caminhávamos por igarapés e 
lagoas.

Assim iniciei meu projeto: Água é Vida que aos poucos foi 
tomando forma.

De volta, após vários mergulhos em águas poéticas, 
selecionei alguns breves fragmentos de poesias: expressão 
da sensibilidade humana inserida na paisagem.















“...o poeta mora a sós num corredor de luas, 
uma casa  de águas”
Hilda Hilst

“No chão da água luava um pássaro por
sobre espumas  de haver estrelas”
Manoel de Barros

“A chuva deformou a cor das horas”
Manoel de Barros

“Crescem jacintos sobre palavras.
O rio funciona atrás de um jacinto”
Manoel de Barros

“O córrego tinha um cheiro de estrelas 
nos sarãs anoitecidos”
Manoel de Barros

“O rio pastava os sussuros da noite 
nos luarais de eu ter olhos azuis”
Manoel de Barros

a�uente do rio Negro, Anavilhanas, AM encontro das águas dos rios Negro e Amazonas, AM rio Tapajós, Manguari, Alter do Chao, PA

rio Jamaraqua, Tapajos, PA rio Tapajós, Alter do Chao, PA a�uente do rio Negro, Anavilhanas, AM
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