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Helena Wong - 

Trajetória de uma paixão
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De 5 de maio a 4 de junho
2o pavimento

Abertura: 4 de maio, às i9h

Aberto de terças a domingos, 

das íoh às tçh 

Entrada Franca
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REPRODUÇÃO

EXPOSIÇÃO
Retrospectiva 

de Helena 

Wong no Margs.
Letícia Pakulski

ÉÉ O que mais vivo buscando é a gindo do regime comunista chinês.
sensação de intensa palpitação Em constante luta com a doença reu- 

da vida e ò sentimentalismo com que mática que a obrigava a períodos de 
nos deparamos a cada momento de imobilização, Helena, falecida em 
nossa existência.” A declaração que 1990, buscou a fuga de limitações
serve de epígrafe para o livro “Hele- também em seu trabalho. Dedican- 
na Wong - Trajetória de Uma Pai- do-se a transmitir a “complexidade 
xão” ajuda a entender a variedade de que encerra a alma humana”, a ar- 
técnicas e temáticas experimentada tista transitou do abstrato ao pictó- 
pela artista ao longo da carreira. A rico, com trabalhos em aquarela, 
partir de amanhã, as diferentes fases óleo sobre tela, nanquim e gravura, 
dessa obra poderão ser conferidas no 
Margs. Quarenta trabalhos estarão S0rVÍÇO 
expostos na retrospectiva que dá no
me ao livro e que faz parte da série 
itinerante “Artistas Paranaenses”,- 
do Museu Oscar Niemayer.

Nascida em Pequim com o nome 
de Mie Yuan, a artista emigrou para 
o Brasil com sua família em 1951, fu-

O que Exposição “Helena Wong - 
Trajetória de Uma Paixão”
Quando Abertura: amanhã, às 19h. 
Visitação: de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Até 4 de junho.
Onde: Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Quanto Entrada gratuita
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Panorâmica de Helena Wong 
recupera diversas fases da 
artista oriental...

Da China para o Brasil
Helena Wong - Trajetória de uma Paixão, retrospectiva 

que inclui 40 trabalhos da chinesa naturalizada brasileira, 
entra em exposição a partir das 19h de hoje no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n9). A mostra integra a sene Artistas 
Paranaenses do Museu Oscar Niemeyer (Curitiba), local 
onde^permaneceu aberta à visitação durante cinco meses. 
As obras - que ocupam as galerias Joao Fahnon e Ângelo 
Guido e a sala Pedro Weingãrtner - tem curadoria do 
crítico Fernando Velloso e podem ser vistas de terças a 
domingos, das lOh às 19h, até 4 de junho.

Helena Wong - Trajetória de uma Paixão apresenta as
fases e algumas das produções mais imP°^s da 
artista plástica, nascida em Pequun em 1938 com o 
nome Mie Yuan, e falecida em Curitiba em 1990^htima 
de câncer. Iniciada na pintura aos cmco anos, começou 
fazendo cópias de estampas chinesas em seus longos 
períodos de imobilização, em razão de uma doença 
reumática. No Brasil desde os 12 anos, adotou o nome de 
Helena Wong e retomou os estudos de pintura, üntre 

1963 teve contato com outros nomes das artes, 
is Thorstein Andersen, Alcy Xavier, Ivan

è

1953 a
entre os quais _
Serpa e Marcelo Grassman. . ,

De 1963 a 1989, Helena Wong participou de mais de 
uma centena de exposições coletivas e individuais, entre 
as quais três bienais de São Paulo, mostras em Cordoba,

figurativo ao absteato, Helena Wong usou cores vivas 
para realizar seus quadros, em uma trajetória que 
empreendeu uma busca pela renovaçao, superaçao e 
afirmação da liberdade de criar. Segundo o curador 
Fernando Velloso, esse trabalho deixa patente a 
diversidade pictórica e temática da artista de Pequim.
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• O Museu de Ar
te do Rio Grande 
do Sul-Ado Mala- 
goli traz para Porto 
Alegre o trabalho 
de Helena Wong, 
artista chinesa na
turalizada brasilei
ra, na exposição 
“Trajetória de uma 
Paixão”. São obras 
vindas do Museu 
Oscar Niemeyer, 
em Curitiba, que 
compõem a retros
pectiva do traba
lho desenvolvido 
pela artista, faleci
da em 1990. O co
quetel de inaugu
ração será realiza
do hoje.
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Trajetória da paixão de Helena
O Margs (Praça da Alfân- 

dega, s/ríj inaugura hoje, às Fj 
19h, a mostra “Helena Wong -JÊ 
- Trajetória de uma paixão”, L&B 
retrospectiva que reúne 40 
obras da artista chinesa na- [Ep 
turalizada brasileira. A expo- [
sição faz parte da série “Ar
tistas paranaenses”, do Mu
seu Oscar Niemeyer, de Cu
ritiba. A curadoria é do críti
co de arte Fernando Velloso.

A mostra apresenta as fa
ses mais expressivas da pro- Obra de Helena Wong exposta no Margs 
duçáo da artista, falecida em 1990 e de, produziu quadros com cores vi- 
cuja trajetória foi marcada pela luta vas e dramáticas. Nascida em Pe-
diária travada contra a grave doença quim, Helena Wong iniciou seu re-
reumática que portava desde os cin- corrido pela pintura aos cinco anos, 
co anos. Entre as obras que com- com um importante incentivo de sua 
põem a mostra, estão desde os pri- mãe. Começou fazendo cópias de es- 
meiros trabalhos (quando ainda se tampas chinesas, com o objetivo de 
chamava Mie Yuan), em que apare- ocupar-se durante longos períodos 
cem a caligrafia e a típica pintura de imobilização, em decorrência da 
chinesa, passando por períodos fi- doença. Em 1950, mudou-se para o 
gurativos e abstratos. Na maturida- Brasil.

MARGS / DIVULGAÇÃO / CP
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Pintora chinesa em retrospectiva
0 Margs inaugura hoje, às 19h, 

uma retrospectiva da obra de He
lena Wong, artista chinesa que vi
veu no Paraná e morreu em 1990, 
aos 51 anos, vítima de câncer.

Compõem a mostra quatro de
zenas de trabalhos, de diferentes 
fases da vida da pintora, gravado- 

desenhista, incluindo seusra e
primeiros exercícios de caligrafia 
e pintura oriental, seus períodos 
figurativo e abstrato, até as telas 
da maturidade, em cores vivas.

A mostra, intitulada Trajetória 
de uma Paixão, foi apresentada 
originalmente no Museu Oscar 
Niemeyer, em Curitiba.

Nascida em Pequim, a artista 
sofria de uma grave doença reu
mática desde os cinco anos de 
idade. Começou copiando estam
pas chinesas para se ocupar du
rante longos períodos de imobili-
f^uticipoudetrêsffie- Ãs pinturas de Helena Wong estão em exibição até 
nai de São Paulo. 4 de junho, no Margs (Praça da Alfandega, s/n )
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dega, s/ns), até 4 de junho. Retrospectiva 
com 40 obras da artista chinesa naturaliza- 
da brasileira. Destaque para a caligrafia e 
a típica pintura chinesa, passando por pe
ríodos figurativos e abstratos, até os qua
dros com cores vivas e chocantes. De ter- 
ça_s a domingos, das 10h às 19h (foto)r
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