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WANDERLEY MARIO GUILHERME (WANGUI) 
ARTISTA PLASTICO DE SÃO JOÃO DEL-REI- 

MY WORK IN SAINT JOHN DEL REY 

Wanderley Mario Guilherme (Wangui) 
Para-acadêmico 

Academia de Letras e São João del-Rei/MG 

esde criança tenho envolvimento com o desenho e os 
lápis de cor, mas foi somente a partir do incentivo 

que recebi de Cecília Guilherme, irmã e escritora, que pensei em 
procurar um curso onde eu pudesse me aperfeiçoar mais no desenho 
e na pintura. Iniciei, então, o curso de Terezinha Nascimento de 
Bourcherville, a Ternas,  a qual me ajudou a desenvolver  melhor a 
técnica do óleo sobre tela. Em 1990 tive uma grande oportunidade 
ao ser lançado, como pintor, pela Funrei - Fundação de Ensino 
Superior de São João del-Rei, na sua terceira edição do Inverno 
cultural, apresentando minha primeira exposição intitulada: "Um 
pouco de Minas", no antigo Hotel Porto Real, de 16 a 21 de julho de 
1990. Daí, não parei mais; fiz inúmeras exposiçoes coletivas, 
individuais, feiras e salões. Destaco algumas exposições: "São João 
del-Rei te vejo assim" - Caixa Econômica Federal. abril e maio de 
1997. "Saudações Patrimoniais", no Memorial Tancredo Neves, em 
2001. "Boas Lembranças", no Centro Cultural da UFSJ, novembro 
de 2003. "Razões Históricas", relicário Scoth bar, em Tiradentes,  
2002. "Simplesmente Wangui", Memorial Tancredo Neves,  2004 a 
2005. "A maior idade de um artista - Wangui 21 anos de arte 
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retrospectiva", no Museu Regional, setembro a novembro de 2000. 
"De quinquilharias a arte ou quem disse que tudo é lixo", espaço 
cultural do Mpbar 2001, setembro a março de 2002. Atualmente, 
estou participando da vida cultural como artista; trabalhando na  área 
social como terapeuta ocupacional; ministrando uma oficina de 
desenho e pintura no centro CAPS, no trabalho de extensão da 
Universidade Federal de São João del-Rei, no curso de Psicologia, 
incluindo um curso de desenho e pintura com o grupo da terceira 
idade da UFSJ. No 25º inverno cultural da mesma, expus meus 
quadros no roteiro gastronômico, no espaço cultural do restaurante e 
pizzaria Chico da Roça, de 14 a 28 de julho de 2012, a convite do 
sócio proprietário.  Continuo expondo meus quadros no espaço. 
Também fui homenageado com uma foto na exposição dos alunos 
do curso de jornalismo da UFSJ, no espaço cultural do Cantinho 
Carioca no centro histórico de São João del-Rei. Fui indicado por 
seis vezes consecutivas como artista  plástico ao trofeu TV Campos 
de Minas, sendo ganhador na 4ª edição Antônio Agostini Tonicão e 
também homenageado pelo Centro Educacional Catavento em 2011. 
Agora, confrade do IHG - Instituto Histórico e Geográfico de São 
João del-Rei e para-acadêmico da  Academia de Letras de São João 
del-Rei.
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"Boas lembranças". Exposição realizada no Centro Cultural da 
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, em novembro e 
dezembro de 2003. Na foto, uma obra pintada por Wangui, em óleo 
sobre tela, 40x60 cm; "Colônia do Marçal bairro da imigração 
italiana". Wangui fez essa tela para a exposição individual realizada 
em outubro de 1991, no antigo Hotel Porto Real, onde expôs seus 
quadros. A exposição chamou-se: "Reencontrando o passado". (Foto 
de João Ramalho). 
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"Largo Tamandaré, ponte dos suspiros e museu regional ao fundo". 
Óleo sobre tela  e eucatex, 50x70 cm, pintada em 2000.  

“Expus pela primeira vez no Museu Regional quando fiz minha 
primeira retrospectiva: ‘A maior idade do artista Wangui. 21 anos 
de arte – retrospectiva’, no Museu Regional, em setembro e 
outubro de 2000”. Foto de Murilo Fotógráfo. 
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Wangui pintando parte de sua obra. 

“Aí estou pintando uma lata de leite na qual coloquei de um lado 
a fazenda da Urtiga, interior de Minas e, do outro lado, o 
Memorial Tancredo Neves e, ao fundo, a Igreja de São Francisco 
de Assis. Setembro de 2007”. Foto de Elói fotógrafo. 
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Wangui e parte de sua obra, com alguns quadros expostos. Ao 
fundo, arquivo do artista. 2007. 
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Wangui indicado pela quarta vez consecutiva como artista plástico, 
na categoria “artista plástico”, pela TV Campos de Minas, canal 11. 
Na foto, Wangui ao lado de sua irmã Cecilia Guilherme, escritora, e 
da amiga Beth Medeiros. “4ª edição do Trófeu TV Campos de 
Minas, Antônio Agostini Tonicão na qual recebi o Trófeu TV 
Campos de Minas”. Foto de Jairo Alexandre Vieira.  
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Wangui ao lado dos amigos e confrade João Bosco Silva e dona Laís 
Medeiros Garcia de Lima, na abertura de sua exposição individual 
no Memorial Tancredo Neves chamada: "Simplesmente Wangui". 
Novembro de 2004, ficando em exposição até março de 2005. 
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