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Nos seus aspectos instrumentais, a pintura de Lily Hwa 
se articula indubitàvelmente dentro da livre solicitação de 
onirismo que — partindo da consciência iconográfica de um 
país ainda fabuloso e mítico que é a China — se reassume na 
meritória exigência representativa, essencialmente ligada ao de- 
venir contínuo do real. Tudo que nos mostra a artista, com pu
ras noções formais e colorísticas, é determinado por aquela ex
traordinária e sensível condição do espírito que remonta 
antigas e perigosas correntes da tradição histórica para soli
dificar-se em versificações extremamente modernas, 
porque tal condição é fermentada pela caprichosa e refinada 
fluidez das massas, que subentende justamente uma curiosida
de retrospectiva, e pela propriedade natural da côr, que é cer
tamente pressuposto de uma liberdade íôda aérea e luminosa 
na imagem.
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Sem pois cair na secura de um gesto figurativo sem ne
nhum propósito (historicamente válido, mas que artisticamen
te elude as sugestões expressivas atuais) Lily Hwa mede 
lor das suas superfícies com uma imediatez visual em que os 
símbolos, manifestos e emocionais, se revivem nas renovadas 
interpretações do antigo. Se encontra então, nestes têrmos for
mais, a fascinante hipótese de um mundo não inteiramente 
perdido sôbre o qual Hwa, por outro lado, funda uma dimensão 
nova, e por certo não arbitrária, das aparências míticas, es
truturando-o com o imenso segrêdo de uma pintura que se de
clara, mesmo que cautamente, para além das conclusões pro
postas pelo informalismo.

Lily Hwa nasceu em dezembro de 1934, em Hankow, 
China. Vive no Brasil desde 1950, tendo se naturalizado bra
sileira desde 1964. Cursou o “Instituto de Belas Artes”, de 
Pôrto Alegre, de 1955 a 1958. Frequentou a “Cranbrook A- 
cademy of Art”, em Michigan, U.S.A., de 1959 a 1961. Com u- 
ma bolsa de estudos, frequenta o curso de férias da “Sangatuck 
School, de Michigan, em 1960. De 1962 a 1963, trabalha na 
“Academia di Belle Arti”, em Roma. E estagia de 1964 a 
1965, na “Akademie der Bildenden Künste em München, A- 
lemanha.
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Eis pois, na móvel linguagem de uma abstração pura
mente condicionada pela alquimia das formas e das cores e de
limitada dentro do domínio de uma inteligência sensível e 
controlada — moverem-se as antigas presenças legendárias: 
pássaros, dragões, massas levemente flutuantes no espaço a 
indicar talvez cordilheiras de nuvens, talvez despenhadeiros e 
anfractuosidades revestidos de luz ou encobertos de sombras, 
cidadelas suavizadas pela brunidura solar, que são até harmo
niosas materializações de um espaço naturalístico inspirado 
numa fauna (mítica ou real) e numa florescença poética vis
lumbrada para além de qualquer indicação tangível, mas que 
intentam sobretudo impor a qualidade estética da pintura e o 
seu valor técnico. Não se revela o ser, na sua majestosa presença, quan

do conceitualmente visamos os produtos realizados pela in
cessante e interminável mutação das coisas. De cada um po
deriamos demonst7'ar a evidência que os sustenta diante da 
consciência, denotando os valores divinos, demoníacos ou hu
manos que dêles se apossam, quando assim os objetivamos, se
gundo as relações de um universo gerado por uma memória 
humana, que se apronta para realizar, concretamente, um fu
turo que é sonho, vontade, ou discreto desejo.

Mais do que uma dialética da afirmação e da negação, 
é necessário certo dom divinatório para divisar, no eterno 
trânsito de tudo, algum denso mistério que, apesar de fugi
dio, por vêzes ilumina a vida dos homens, revélando-lhes a 
contingente medida, dirigindo-lhes os destinos.

Nem à ciência, prescrutadora metódica das leis do mó
vel universo, se revela a presença inominada e inominável que 
possibilita a geração das formas tôdas que detêm o ôlho e a 
curiosidade humanos. No seu intransigente esforço, ela se es
gota e se renova, cumprindo também a lei não enunciável do 
devenir que a tudo consome, a tudo criando.

Mesmo a orgulhosa filosofia que, com tanta paciência 
e determinação, busca refazer, nas puras e tenras fibras da 
admiração, o tecido de uma visão original da realidade, ren
de-se humilde, diante do misterioso pulsar que anima a to
talidade. A religião, se o fixa e acompanha em rituais sa
grados, silencia contudo, e apeiias venera.

As tintas, em simbioses com a aquarela, evidenciam 
e modulam a temperatura cromática, enquanto o sigjio sutil
mente cortado define a vestimenta de aniagem densa e vigo
rosa, apta a comentar uma emergência plástica dentro de e- 
fusões atmosféricas e de luminosas cadências da composição. 
Uma pintura que é oriental e européia, que se funda sôbre a 
tradição, mas que se exprime com os carácteres mais resolu
tos da intenção postulada pela efervência moderna.

CARLO GIACOMOZZI
Crítico de Arte da revista “VITA”, de Roma
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Só ao poeta, ou mais latamente ao artista, portanto, 
foi dado êste dom de adivinhar, em meio às aparências múl
tiplas, a presença denunciadora das mudanças e do porvir. Só 
êle é capaz do flagrante do maravilhoso e enérgico fluxo que 
arrasta o mundo à sua forma presente, já grávida de novas 
e variadas formas. Inserido no flutuar da vida, distraído pe
lo jôgo dos sons, dos gestos, dos volumes, das côres, o artista 
faz a demonstração do ser, anuncia a figura do tempo, assina
la a direção dos valores ...

Esta artista nascida na China, mas que fez tôda a sua 
formação no Ocidente, a tendo iniciado aqui no Rio Grande 
do Sul, parece desviar nossa atenção dos comprometimentos 
atuais da arte, redescobrindo sua capacidade de evocação e 
fascínio gratuitos. Mas engana-se quem quiser diminuir-lhe 
a eficácia, pois não é possível deixar de compreender a síntese 
que se elabora nesta linguagem que, nascida das mais velhas 
tradições e sentimentos do oriente, se expressa numa sintaxe 
moderna e ocidental. O urgente diálogo entre êstes mundos 
distantes necessita mesmo desta poética, nutrida de uma sen
sibilidade experimentada no âmbito das duas realidades. So
mente a partir desta invenção poderá se constituir a língua 
universal que amanhã falarão todos os povos da terra.

É notável, por isso, o domínio que Lily Hwa demonstra, 
das técnicas ocidentais da pintura, embora não se possa fi
liá-la, com precisão, a nenhuma das correntes atuais. Sua 
arte não radica no gesto, mas na elaboração refinada de sig
nos móveis; o fundamento da sua expressão não é a pura sen
sação, mas a sensibilidade. Dêste modo, ainda que próxima 
do informalismo, Lily Hwa concentra sua busca artística na 
profundização de uma linguagem pessoalíssima, cujos resulta
dos poéticos já estamos recebendo.

Atributo nenhum lhe corresponde mais do que a ima
ginação. Dela procede tôda a sua sabedoria, pois é o instru
mento dúctil e próprio para acompanhar o fluir inesgotável 
da fonte real, articulando convenientemente seus sigyios de 
fantasia, inventando mágicos condutos que lhe emprestam fi
gura definida, filtrando símbolos heráldicos que iluminam a 

imagem. Capacidade nenhuma corresponde mais 
tista do que a de dar imagem reveladora ao que ainda não 
a tem. Invenção! Adivinhação!

sua ao ar-

A pintura de Lily Hwa, pelo seu lirismo e pelo seu mis
tério, impõe-nos a meditação desta capacidade reveladora da 
imagem. Um mundo animado pela poesia natural se abre ao 
espectador, fazendo surgir da evanecência das formas, da den
sidade etérea das sombras, da expansão aérea das luzes, todo 
um universo que se revolve, ora lento, ora agitado, em busca 
da düatação maior da sua massa ou da sua concentração mais 
densa. E, no entanto, não podemos impedir que esta imagem 
se concretize em sugestões marítimas, cuja agitação movimen
ta um mundo de sêres vegetais que navegam o denso vento 
das profundezas. Mas se insinua também tôda uma geografia 
que assinala picos elevados, depressões, cursos de água e 
grandes lagos, tôda uma terra vulcânica, convulsionada de sis- 
mos. E a atmosfera fosforecente expande um clima eufórico, 
nervoso, promotor a um tempo da tempestade e da calmaria. 
Nestes territórios da fantasia habitam cardumes e pássaros 
que alardeiam côres e gritos, convocando os sêres do mito an
tigo e das histórias da infância. Aí a capacidade imaginária 
adquire todo o seu prestígio.

CARLOS SCARINCI
Diretor do MUSEU DE ARTE

do Rio Grande do Sul.



EXPOSIÇÕES

1958-59: Salões de Pôrto Alegre e Bahia.
X Salão da Associação de Artes Plásticas Francis- 
cisco Lisboa — Prêmio de Aquisição.
Salão Anual do Estado de Michigan — U. S. A. 
Salão da Associação de Aquarelas de Michigan — 
Prêmio “Yongstown, Butler Annual Midyaer Show, 
OHIO.
Detroit Artists Market e The Rever Gallery, De- 
troit.
Exposição Individual de Pintura, Desenho e Aquare
la, na Galeria do Instituto de Belas Artes, P. Alegre, 
na Galeria da Aliança Francêsa de Pôrto Alegre.
IX Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul — 
Medalha de Prata em Pintura.
Festival de Arte de Caxias do Sul. 
na Galeria de Arte das Folhas, de São Paulo. 
Prêmio Leirner de Arte Contemporânea” — Prêmio 
de Aquisição em Pintura.
XI Salão Paulista de Arte Moderna — Medalha de 
Prata.
“Salão Nacional de Arte Moderna”, no Rio de Janeiro
Palazzo Delle Esposizioni — Roma — Medalha de 
Prata em Aquarela.
“Galleria Artisti d’ Oggi” — Roma — mostra indi
vidual.
I9 Salão de Arte Moderna de Brasília.
Galerie Heseler em München, Alemanha.
II9 Salão Cidade de Pôrto Alegre — 2° prêmio em 
Pintura.
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