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Telmo Porto
Diretor da Galeria Arte 132

Arte132 é um local para encontrar amigos e para rever arte, especialmente 
aquela relevante para o História do Brasil, sempre com enfoque curatorial. 
Comprar, também.

A exposição Helena e Riokai: entre Brasil e Japão, Paris reflete estes objetivos.

São especialmente interessantes as manifestações artísticas, que se colocam 
entre duas culturas, em determinado momento histórico. Trata-se de representar o 
Outro com nossos olhos, em esforço de uso dos cânones exógenos, mas com 
a impossibilidade de abandonarmos nossa cultura e ancestralidade. Assim é a pin-
tura vice-reinal andina, entre o indígena peruano e os modelos espanhóis, italianos 
e flamengos; a imaginária católica de Goa ou a louça chinesa de encomenda euro-
peia, Companhia das Índias. Mas Helena e Riokai vão além destes exemplos, numa 
produção que manifesta também suas individualidades artísticas.

Helena e RIokai refletem a História do Brasil e do Japão no período de suas vidas. 
Repetir que o Japão foi e é fundamental no passado, presente e futuro do Brasil 
é repetir o óbvio.

Na presente exposição, Riokai pinta a óleo, mas seus valores são japoneses. 

Helena carrega para o Japão sua linhagem brasileira e sua educação francesa.

Juntos vivem uma verdadeira história de amor, de mútua dedicação e admiração, 
entre artistas, para toda a vida. Mereceriam o roteiro de um filme, novela ou 
vídeo-série!

Sobre amizade, antes de tudo, agradecer a Marcelo Araújo, amigo estimado sem-
pre disposto a orientar minhas escolhas, pela proposição inicial desta exposição.

A amizade, o saber e a interlocução de Marcelo têm sido a base da Arte 132, des-
de quando era apenas uma intenção. Sua amizade é privilégio e honra.

Agradecer também às professoras Madalena Hashimoto Cordaro e Michiko Okano 
pela pesquisa e curadoria, e ao Claudio Novaes, designer, pelo esforço de trans-
formar volumoso material pesquisado no presente catálogo.

Esperamos que muitos venham ver a exposição e gostem.

Aguardamos visitas escolares e de grupos de estudo, para as quais a Arte 132 
está sempre à disposição.
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CELEBRANDO HELENA E RIOKAI OHASHI

Devo a Ruth Sprung Tarasantchi - pesquisadora pioneira de tantos temas da 
história da arte brasileira hoje reconhecidos, como a pintura paulista entre a 
segunda metade do século XIX e as décadas iniciais do século XX, e a presença 
de mulheres artistas no cenário brasileiro desse período - minha apresentação 
à obra de Helena Pereira da Silva (1895-1966). No segundo semestre de 2004, 
Ruth foi responsável pela curadoria da exposição Mulheres pintoras – a casa e o 
mundo, realizada na Pinacoteca do Estado de São Paulo, na qual a produção ar-
tística de 52 mulheres, dentre elas Helena, recebeu o merecido, ainda que tardio, 
reconhecimento público.

Meu encontro com a pintura de Helena Pereira da Silva, naquela mostra, foi 
marcado por uma forte impressão diante de cores intensas e pinceladas maduras, 
aplicadas em composições de motivos tradicionais como paisagens, retratos e na-
turezas-mortas. A existência de motivos orientais em muitas dessas composições 
logo foi justificada pela notícia de seu matrimônio com o pintor japonês Riokai 
Ohashi (1895-1943), ocorrido em Paris em 1933, onde ambos se encontravam, a 
exemplo de muitas e muitos de seus compatriotas, e de tantos outros artistas de 
todas as partes do mundo, que buscavam na Cidade Luz uma formação profissio-
nal e um espaço de liberdade possível.  

A partir desse cruzamento biográfico, surgiu meu interesse pela obra do artista 
nipônico, de escassa representação em coleções públicas brasileiras, mas provi-
da de impactante personalidade pictórica. Em uma trajetória distinta de tantos 
outros artistas japoneses que emigraram definitivamente para o Brasil, espe-
cialmente para São Paulo, aqui se estabelecendo e marcando de forma incisiva o 
panorama das artes visuais brasileiras, Riokai Ohashi teve apenas uma curta pas-
sagem por nosso país. À semelhança de Tsuguharu Foujita (1886-1968) e Tadashi 
Kaminagai (1899-1982), que também permaneceram apenas um período de suas 
vidas em solo brasileiro, no intervalo de suas estadias parisienses, Ohashi foi mais 
um artista que buscou, segundo o ideário moderno, a ponte entre as tradições do 
Oriente e as inovações das vanguardas europeias, transitando entre mundos e 
culturas diferentes e distantes.

A fascinante história do casal Helena e Riokai Ohashi, verdadeira saga dos 
deslocamentos e múltiplas identidades culturais característicos do século XX, 
bem como a singularidade e a importância de suas produções artísticas, ganha, 
finalmente, e para minha especial satisfação, a merecida visibilidade, graças à 
iniciativa de meu caro amigo Telmo Porto, grande apoiador da cultura, que em 

Marcelo Mattos Araújo
Museólogo
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sua atuação de mecenas, ao lado de sua esposa Laís, tem realizado inúmeras e 
destacadas doações para acervos de muitos museus brasileiros. 

A exposição Helena e Riokai: entre o Brasil e o Japão, Paris, organizada por 
Telmo Porto em seu novo espaço Arte 132 – que surge no cenário paulistano com 
inovadora proposta cultural para além de uma galeria comercial – apresenta, 
pela primeira vez ao público atento, um significativo conjunto de obras dos dois 
artistas, formado ao longo de alguns anos por meio de cuidadosa garimpagem em 
leilões e aquisições de colecionadores. Um processo que revela o olhar curioso, 
refinado e sensível de seu responsável, posto que iniciado a partir de um álbum 
de recortes e fotografias, organizado por Helena, registrando a viagem do casal 
ao Brasil e à Argentina em 1941, ao qual veio se somar um segundo álbum, 
documentando o trabalho da incansável Helena como modista, na grande loja 
de departamento Matsuzakaya, em Osaka, entre 1936 e 1940. Uma preciosa 
documentação iconográfica, habitualmente pouco valorizada pelo mercado de 
arte, e que será doada ao Museu Histórico da Imigração Japonesa de São Paulo, 
após o término da mostra.

Essa seleção de obras e documentos ganha notável ressonância por meio do 
presente catálogo, como resultado do meticuloso e consistente ensaio de Mada-
lena Hashimoto Cordaro e Michiko Okano, que nos oferece uma alentada visão 
historiográfica e crítica das produções dos dois artistas, de suas respectivas 
formações, além de trazer importantes contribuições para a melhor compreensão 
da produção nipo-brasileira do período.   

Cabe, portanto, celebramos essa iniciativa, ainda mais meritória diante do de-
licado momento enfrentado pelas instituições culturais e por todos os artistas 
e criadores no Brasil. Por suas qualidades e significado, essa exposição nos dá 
alento e inspiração, e nos reforça a crença necessária em um mundo de convivên-
cias respeitosas. 
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NOTA DA PRESENTE EDIÇÃO

1. Em nomes escritos na língua japonesa, em ideograma, a ordem é Sobrenome Nome, como 
se utiliza no Japão; como estamos num país de fala portuguesa, adotamos a sequência Nome 
Sobrenome.

2. A transcrição dos vocábulos japoneses segue o método Hepburn, conforme adotado no Japão 
e nos Estudos Japoneses, salvo se se tratar de termos já dicionarizados (p.e.: xogum, xintoísmo, 
daimio, gueixa, Quioto, Tóquio).

3. Seguem-se algumas peculiaridades do sistema Hepburn:

As vogais prolongadas recebem o diacrítico como ! " # $ % (Ex. !hashi). Entretanto, nomes 
próprios ou topônimos são comumente empregadas sem o acento diacrítico (Tokyo, Ohashi), mas 
seguiremos utilizando-os à guisa de precisão.

Os encontros vocálicos ya yo yu são breves (como os ditongos da língua portuguesa) (Ex. Ashiya).

Os encontros vocábulos quando pronunciados em sílabas separadas são grafados ia io iu.

Grafa-se sh os termos que têm som de “xis” (Ex. Ashiya, sh%y#).

Grafa-se chi o som “tchi” (Ex. Chiba, Michiko, on$chan).

O r é sempre brando, mesmo em sílabas iniciais (Ex. r!men, kare, Ichir%).

O h é sempre aspirado (Ex. Honda, hashi, asahi).

O s é sempre tem som de ç (Ex. Akasaka, sakana, seiy%).

Quando a consoante se encontra dobrada, significa uma pequena pausa antes da sílaba
(Ex. assari, kappa, mapp%).

O n indica uma sílaba embora não tenha vogal de apoio, devendo por isso ser separado por hífen 
ou aspas simples se a próxima sílaba se iniciar com vogal (Ex. gohan, Jun’ichir").

4. Helena transcreve os nomes e palavras nipônicas conforme sua própria percepção sonora 
linguística. Decidiu-se aqui adaptá-los para o sistema Hepburn tendo em vista a normatização 
corrente. Assim, entre tantos outros vocábulos, por Ashiá será grafado Ashiya; por Koisso, Koiso. 
A exceção se dará com Riokai e Ohashi, que seriam Ry"kai e !hashi, por terem se normalizado 
em nosso meio.
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Madalena Hashimoto Cordaro
Programa Poéticas Visuais
Escola de Comunicações e Artes da USP

Michiko Okano
História da Arte da Universidade 
Federal de São Paulo

Y!GA E SEU CONTEXTO ARTÍSTICO NO JAPÃO

A pintura ocidental, denominada y"ga, o estilo adotado por Riokai Ohashi1, come-
ça a conquistar espaço no cenário artístico de um Japão em processo de acelerada 
modernização desde a era Meiji (1868-1912). A história da pintura y"ga pode ser 
dividida em três fases. A primeira compreende o período em que a pintura euro-
peia tornou-se o modelo essencial a ser seguido, no âmbito de conceitos baseados 
em progresso, de acordo com o slogan “abertura para a civilização” (bunmei kaika 
文明開化), criado pelo Ministério da Educação. A segunda caracteriza-se por um 
retorno à tradição, com a fundação da Escola de Belas Artes de Tóquio (T"ky" 
Bijutsu Gakk" 東京美術学校) em 1887 e consequente declínio da prática de y"ga. 
A partir de 1949, a instituição vai se denominar Universidade de Belas Artes de 
Tóquio (T"ky" Bijutsu Daigaku 東京美術大学). Na terceira fase, o estilo se tornou 
central no ensino da Escola de Belas Artes de Tóquio sob a liderança do pintor 
Seiki Kuroda (1866-1924), recém-chegado de Paris.

Na primeira fase, alguns fatores contribuíram para essa atração pelo estilo 
ocidental: a participação japonesa em mostras internacionais – a Exposição 
Universal de Paris de 1867 e a Exposição Universal de Viena de 1873, esta em uma 
versão oficial do governo Meiji – e a fundação da primeira escola de belas-artes, 
denominada Escola Técnica de Belas Artes (K"bu Bijutsu Gakk" 工部美術学校), 
em 1876, por iniciativa do Ministério da Indústria. Era uma escola dividida em dois 
departamentos com uma predominância claramente ocidental, isto é, a presença 
marcante de pintura a óleo e escultura, a cargo de mestres estrangeiros: o pintor 
Antonio Fontanesi (1818-1882), o escultor Vincenzo Ragusa (1841-1927) e, para 
lecionar pintura, geometria e arquitetura, Giovanni Vincenzo Cappelletti (1843-
1887). A técnica da tinta a óleo e a inserção de elementos pictóricos de perspecti-
va, modelado e luz e sombra, além da prática de desenhos de observação, muitos 
ao ar livre, foram procedimentos provenientes de países ocidentais que encan-
taram os artistas nipônicos. É relevante lembrar que a produção visual, nessa 
época, era considerada mais como “técnica” do que poética, haja vista estar sob a 
jurisdição do Ministério da Indústria, ao passo que a música se encontrava sob o 
Ministério da Educação, sendo, portanto, considerada “artística”.

Na segunda fase, que se inicia na década de 1880, destaca-se o entusiasmo por 
nihonga 日本画, “pintura japonesa”, termo cunhado por um professor americano 
contratado para lecionar economia política e filosofia na Universidade Imperial de 
Tóquio, Ernest Francisco Fenollosa (1853-1908). O seu interesse pelo campo artístico 
surgiu por meio de sua inserção na aprendizagem da pintura tradicional japonesa, 
passando da Escola Tosa, da linhagem da aristocracia, com Hirotaka Sumiyoshi 

1 Helena grafa o nome do marido como “Riokai”, 
provavelmente por ter entendido ser uma leitura 
mais adequada ao português. No entanto, 
segundo o método Hepburn para a transcrição dos 
vocábulos nipônicos, que é o oficial nos Estudos 
Japoneses, o registro correto seria “Ry"kai”. Quando 
a bibliografia referir obras publicadas no Japão, 
entretanto, seguiremos grafando “Ry"kai”. O mesmo 
procedimento foi seguido quanto à vogal longa do 
sobrenome: Ohashi quando aportuguesado, !hashi 
quando se seguem as fontes japonesas.
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(1786-1831), até a Escola Kan", da linhagem dos samurais, com Eitoku Tachinobu 
Kan" (1814-1891) (FENOLLOSA, 1912, p. 158). Além de se dedicar com afinco ao estu-
do da arte japonesa, Fenollosa tornou-se budista, recebendo o nome Teishin.

A palavra nihonga se originou da tradução de Japanese paintings, termo utiliza-
do por Fenollosa na palestra “A verdadeira teoria sobre as belas-artes” (Bijutsu 
shinsetsu), realizada em 1882. Tal apresentação tinha como objetivo alertar os 
japoneses do perigo de perder sua cultura visual em meio à proliferação de y"ga, 
defendendo então preservar, desenvolver e revalorizar elementos da tradição. O 
sistema das artes, no Japão, não via necessidade de nomear de modo genérico 
sua “arte tradicional” até se deparar com novos parâmetros internacionais. Assim, 
foram inventados termos para traduzir conceitos estrangeiros como “belas-ar-
tes” (bijutsu 美術, lit. “beleza” e “habilidades técnicas”), este, distinto de “artes e 
ofícios” (k%gei 工芸, lit. “indústria” e “habilidades artísticas”). As obras eram ante-
riormente classificadas por seus formatos (estátua budista, pintura de biombo, 
caligrafia, kakejiku, emaki), ou estilos (ukiyo-e: pinturas do mundo flutuante), ou, 
ainda, suas finalidades ou características físicas (sad%gu: materiais de cerimônia 
do chá; kott": antiguidades; horimono: objetos entalhados; ch%dohin: artigos 
domésticos elaborados; okimono: objetos decorativos de alcova; saikubutsu: artes 
manuais) (NAKATSUKA, 2006, p. 6).

Dessa feita, em 1896, Ernest Fenollosa e Kakuz" Okakura (1862-1913), os principais 
fundadores da Escola de Belas Artes de Tóquio, elaboraram um currículo centrado 
na arte tradicional japonesa: pintura nihonga, escultura e k"gei. Okakura, conhe-
cido no Ocidente pela sua publicação de O livro do chá (1906), redigido em inglês, 
elaborou a lista de Tesouros Nacionais do Japão juntamente com Fenollosa.

Nihonga, a partir de então, se refere à pintura que utiliza técnicas clássicas, com 
pigmentos minerais e vegetais à base de água e aglutinantes animais, utilizan-
do pincéis fude, sobre seda ou papel artesanal washi2. Existiam dois estilos de 
nihonga: o tradicional ky#ka e o mais progressivo shinpa, do qual eram adeptos 
Okakura e Fenollosa, em que os artistas deixariam de observar a tradição por si 
mesma ou realizar a simples cópia, a fim de produzir o que era apropriado para a 
nova atmosfera do país “de acordo com o próprio conceito mental do pintor para 
traduzi-lo em determinada forma, e, ao mesmo tempo, baseado na arte tradi-
cional” (SAT!, 2011, p. 55), o que reforçava o desejo de uma constante inovação, 
entretanto alicerçada na tradição.

A terceira fase, agora mais próxima do período vivido por Riokai Ohashi, inicia-se 
com o retorno de Seiki Kuroda de Paris, onde permanecera por dez anos. Kuro-

2 Washi designa o papel japonês produzido 
manualmente com fibras de plantas, sobretudo 
de mizumata, ganpi ou k%zo. É uma das práticas 
consideradas patrimônio cultural imaterial da 
humanidade pela Unesco.
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da tornou-se professor na Escola de Belas Artes de Tóquio em 1896 e mudou o 
currículo de arte tradicional japonesa, elaborado anteriormente por Okakura e 
Fenollosa, desta feita enfatizando a arte ocidental. Houve muitos outros artistas 
que foram para Paris antes de Kuroda, entre 1870 e 1880, como H"sui Yamada 
(chega na cidade em 1876) e Yoshimatsu Goseda (em 1880), mas a disseminação 
da arte ocidental por estes artistas foi mínima, por dois motivos: primeiro, por 
terem estudado com professores da academia clássica ocidental como Jean-León 
Gérôme (1863-1930) e León Bonnat (1833-1922), não introduziram novidades; se-
gundo, porque na época que retornaram, década de 1880, o que estava em voga 
era nihonga (TAKASHINA, 1993, p. 124), como vimos anteriormente.

Kuroda introduziu um estilo “acadêmico impressionista”, com o uso da técnica 
que sugere a luz por meio do uso de cores claras, adotando o estilo do seu mestre 
em Paris, Raphaël Collin (1850-1916), pintor de decorações murais para o Opéra 
Comique. Acolheu também a estética de ut pictura poesis (como a pintura, é a 
poesia), ou seja, a pintura não seria uma representação do que o olho enxerga, 
mas deveria expressar pensamento, conceito, narrativa. Nesse sentido, Kuroda 
introduziu um novo olhar para a pintura y"ga e fundou, em 1896, o Grupo Cavalo 
Branco (Hakubakai).

Da mesma forma que na nihonga, existiram em y"ga duas tendências: a Escola 
Nova representada pelo Grupo Cavalo Branco e a Escola Antiga, que correspondia 
ao Grupo Y"ga do Pacífico (Taihei Y"gakai) e ao Grupo Meiji de Belas Artes (Meiji 
Bijutsukai). Os primeiros iam a Paris ter aula com Raphaël Collin, como Seiki Kuro-
da e Sabur"suke Okada, este, mestre de Riokai, enquanto os segundos aprendiam 
pintura com Jean-Paul Laurens (1838-1921), um dos últimos grandes acadêmicos 
franceses. Conforme Takashina (1987, p. 27) essa dicotomia não passava de um 
reflexo do que acontecia no mundo artístico parisiense.

A ramificação entre nihonga e y"ga não era de todo opositiva: Okakura advogava 
o “novo nihonga”, mas era receptivo ao “novo y"ga” de Kuroda, vindo a realizar os 
dois modos conjuntamente na primeira exposição do Grupo Cavalo Branco (Ibid.).

No entanto, mesmo entre os membros da Escola Nova, não deixou de haver uma 
divisão interna, testemunhada por dois tipos de exposições organizadas: o pri-
meiro seria representado pelas mostras oficiais sob o comando do Ministério da 
Educação, o qual mudou de nome várias vezes – fundado com o nome Bunten (文
展1907-1934), muda em seguida para Teiten (帝展 1935-1936), mais tarde torna-se 
Shin-Bunten (新文展 1937-1940) e finalmente Nitten (日展) no pós-guerra, a partir 
de 1946. O segundo tipo foi de exposições que surgem como reação ao processo 
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de seleção oficial de Bunten, no que se refere à recusa da criação de outra secção 
de y"ga, de uma tendência mais progressiva, como havia em nihonga, e, desse 
modo, foi formado o Grupo Nika (二科会 Nika-kai) – que significa justamente “se-
gunda secção” – e a Mostra Nika (二科展 Nika-ten). Apesar de amigos como Y#zo 
Saeki e Sadami Yokote, que possuíam um estilo de pintura similar ao seu, terem 
se apresentado em Nika-ten, Riokai só se candidatava a expor no Nitten, como 
fazia o mestre Okada, em provável ato de fidelidade e respeito.

O CÍRCULO ARTÍSTICO DE RIOKAI OHASHI

Os movimentos culturais dos decênios anteriores à II Guerra Mundial foram muito 
intensos e bastante complexos, com vertentes ávidas pela apreensão de mate-
rialidades ocidentais e retrações vigorosas ou revisitações a temas e técnicas 
da tradição. No campo da visualidade, sabe-se que mais de quinhentos artistas 
foram estudar, viver ou trabalhar no exterior por alguns anos ou em visitas 
frequentes, principalmente na França e na Alemanha, e, em menor número, nos 
Estados Unidos.

Novas associações, grupos, escolas e centros de pesquisa foram fundados nas 
grandes cidades nipônicas, tanto no campo da literatura quanto no das artes 
visuais, entre os quais se detalham aqui os mais próximos de Riokai Ohashi.

O Centro de Estudos de Y"ga Hong" (Hong" Y"ga Kenky#jo 本郷洋画研究所), 
escola frequentada por Riokai Ohashi, foi fundado por seu mais relevante mestre, 
Sabur"suke Okada. Hong" era o nome do bairro de Tóquio que abrigava o Centro. 
Do grupo dos artistas que conviveram em Paris, citem-se Y#z" Saeki, Sadami 
Yokote e Takeo Yamaguchi.

A Escola de Pintura Kawabata (Kawabata Gagakk" 川端画学校) foi fundada em 
1909 por Gyokush" Kawabata (1842-1913), pintor de nihonga, mas lá se forma-
ram também vários artistas de y"ga, incluindo Y#z" Saeki e Takanori Ogisu, o 
que revela que os caminhos estilísticos não eram excludentes na prática artística 
japonesa, tampouco era exclusiva a frequência a determinados centros.

O Grupo Cavalo Branco (Hakubakai 白馬会) foi fundado em 1896 por Seiki Kuroda, 
Keiichir" Kume (1866-1934), Sabur"suke Okada e outros. Durante seu tempo de 
existência, até 1911, foram realizadas treze exposições.

A Associação Nova Produção (Shinseisaku-ha Ky"kai 新制作派協会) foi fundada 
em 1936 por Gen’ichir" Inokuma 猪熊弦一郎 (1902-1992), Ry"hei Koiso 小磯良平 
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(1903-1988) e outros sete jovens artistas. Tsugur" It" 伊藤継郎 (1907-1994) fez 
parte da instituição.

Takeji Fujishima 藤島武二 (1867-1943), em Tóquio, encontrava-se no círculo de 
Sabur"suke Okada e, por contiguidade, associou-se também a Riokai Ohashi.
Na França, particularmente em Paris, podemos referir: Y#z" Saeki, Sadami Yoko-
te, Takeo Yamaguchi e Takanori Ogisu.

De volta ao Japão, o círculo do casal envolve, em Ashiya, Narashige Koide, Tsugur" 
It" e, sobretudo, Ry"hei Koiso.

A seguir, debruçar-nos-emos sobre a formação e a obra desses pintores que, com 
suas trajetórias díspares, compartilharam discussões e amizade.

O CÍRCULO DE RIOKAI OHASHI NO JAPÃO, NOS ANOS DE FORMAÇÃO

Riokai nasceu em Hikone em 1895, e sua mãe, Tsune, descendia de antiga família 
guerreira e era neta, pelo lado paterno, de Kinsai !hashi, samurai do daimio Ii de 
Hikone que deixara inúmeros cadernos de esboços. As viagens ao exterior fize-
ram parte da vida de Riokai desde cedo – quando ele tinha oito anos, sua família 
mudou-se para Taiwan, em busca de melhores condições de trabalho (o pai era 
professor de língua japonesa). Riokai começou a desenhar aos quatro anos e, mais 
tarde, folheando os cadernos de desenho do avô, desenvolveu o gosto pela ativida-
de e decidiu seguir carreira. Aos 23 anos, começou a trabalhar como fotógrafo para 
o governo, mas era a pintura seu interesse maior e, então, o pai o enviou a Tóquio. 
O deslocamento geográfico do artista foi gradual: da pacata e interiorana cidade 
de Hikone onde nascera para a pitoresca, multiétnica e barulhenta Taipé (Taiwan) 
e, mais tarde, para a agitada capital Tóquio, onde encontrou jovens com a mesma 
paixão pela pintura e, juntos, começaram a estudar e reproduzir obras de arte mo-
derna europeia como as de Cézanne, Picasso e Gauguin (HELENA3, 1947, p. 2). Era, 
segundo sua biógrafa e esposa, um rapaz sério, tímido e talentoso.

Tendo sido reprovado no secundário algumas vezes em Taiwan e também no exa-
me de ingresso na prestigiosa Escola de Belas Artes, em 1920, aos 25 anos, passa 
a frequentar o Centro de Estudos de Y"ga Hong" (Hong" Y"ga Kenky#jo 本郷洋画
研究所) fundado por Sabur"suke Okada e Takeji Fujishima.

Sabur"suke Okada 岡田三郎助 (1869-1939) foi, como se viu, um dos fundadores 
do Grupo Cavalo Branco em 1896, e tinha como tema principal belas figuras fe-
mininas, na tradição bijinga do período Edo, mas modernizando-as e enfatizando 
novos modelos, com atenção a detalhes da moda.

3 Escolhemos, diferentemente às normas da 
ABNT, referir o casal por seu prenome, mesmo 
nas citações bibliográficas, por uma questão de 
sonoridade e familiaridade. Preservou-se a grafia 
utilizada por Helena.
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Helena, autora da biografia do marido publicada em 1947, em Quioto, e de sua 
autobiografia terminada em 1965, em Campinas, assim nos conta como conhece o 
mestre, em 1930:

Em 1930, o professor de Riokai veio visitar Paris, hospedando-se no Hotel 
des Reservoirs em Versailles, antiga morada da Marquesa de Pompadour. 
Um homem distinto e de grande fama no Japão, fomos convidados por 
ele a passar um dia em Ville d’Avray, lugar lindo, cujo lago e floresta foram 
eternizados por Corot. (...) Riokai era o aluno preferido do professor Okada, 
ele me foi de grande ajuda quando cheguei ao Japão (HELENA, 1969, p. 19).

E em 1933, já casada:

(...) as primeiras visitas no Japão foram para o Sr. Okada, mestre de renome 
no Japão, professor de Riokai, que eu tinha conhecido em Paris, em 1930. 
(...) O sr. Okada tinha sido o primeiro pintor japonês a estudar arte ocidental 
em Paris. Foi aluno de Corin [Raphaël Collin], pintor de fama naquele tempo. 
O prof. Okada possuía uma bela técnica fina e discreto colorido (Ibid., p. 23).

Em fase de adaptação a uma nova realidade, Riokai tem sua primeira exposição 
em Ginza, durante o inverno de 1933-34, a qual foi, segundo Helena, muito apre-
ciada. Mas, como ocorreria a ela mais tarde, foi difícil para o pintor ser aceito num 
cenário mais aberto à arte moderna, visto serem suas obras menos especulativas. 
Registra Helena:

No salon oficial eram aceitos e tinham sucessos os que mais criavam mons-
tros; também uma liga surda contra os que tinham ido à Europa estudar, 
inveja ou nacionalismo excessivo (Ibid., p. 24).

Revela-se, assim, um forte vínculo entre o casal e o professor não apenas na 
juventude de Riokai, mas também após o seu retorno da França. O falecimento do 
mestre antes da II Guerra caracteriza, de certa forma, o fim de uma era na pintura 
a óleo no Japão.

A respeito da arte moderna no Japão, o historiador da arte Nobuo Tsuji (2018) aponta 
as vanguardas que seguem fauvismo, expressionismo alemão, cubismo, futurismo, 
surrealismo, dada, em vários movimentos nipônicos: Tai Kanbara (1898-1997) e Grupo 
Action 1922 lembram Kandinsky; Tomoyoshi Murayama (1901-1977), com estada na 
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Alemanha de Weimar, faz colagens que combinam dada com construtivismo russo; o 
coletivo MAVO de 1923 e Harue Koga (1895-1933) sofrem forte influência de Paul Klee; 
associado às fantasias do Grupo Neo-Sensorialista (Shinkankaku-ha), forma-se o gru-
po literário de Yasunari Kawabata; K"tar" Migishi (1903-1934) tem influências de Klee 
e de Chirico; Ichir" Fukuzawa teria sido o primeiro pintor surrealista do Japão (Paris, 
1924); Hironobu Yasaki (1914-1944) e Tar" Okamoto (1911-1996) compõem sólidas 
obras surreais. Todos produziram “monstros”, no entender de Helena.

Takeji Fujishima desenvolveu pinturas com toques de impressionismo e, mais tar-
de, de Art Nouveau. Estudou em Paris de 1905 a 1910, fez parte do Grupo Cavalo 
Branco e se tornou professor assistente na Escola de Belas Artes de Tóquio, uma 
carreira vetada a Riokai por seu histórico escolar.

Reproduzem-se aqui: uma pintura de Okada (Fig. 1) em que, sobre um fundo 
de folhas de ouro, uma jovem senhora japonesa toca o pequeno tambor numa 
atmosfera de profundo silêncio e concentração, muito ao modo do teatro n"; e 
uma de Fujishima (Fig. 2), executada durante sua estada em Roma, com pincela-
das livres e expressivas, representando uma senhora com leque negro e um olhar 
cândido, mas frontal e direto, banhada por uma luz forte azulada. Ambas são 
Importante Tesouro Nacional.

O CÍRCULO DE RIOKAI OHASHI NA FRANÇA

Tendo Riokai sido reprovado no ingresso da Escola de Belas Artes de Tóquio, 
foi-lhe vetada nova tentativa devido ao limite etário, como é praxe na sociedade 
japonesa. O mestre Okada do Centro de Estudos de Y"ga Hong" que Riokai fre-
quentara por cinco anos, reconhecendo seu talento, incentivou sua ida à França: 
ofereceu-lhe suporte financeiro em colaboração com o crítico de arte Tamez" 
!sumi (1881-1961) e o renomado poeta e escultor K"tar" Takamura (1883-1956).

Numa carta de recomendação de Takamura, datada de 1926, estão registrados 
elogios e a sua admiração por Riokai:

Fig. 1: Sabur"suke Okada, Retrato de senhora
(Fujinz" 婦人像), 1907, óleo sobre tela, 73,3 x 61,5 cm

Fig. 2: Takeji Fujishima, Leque negro (Kuro"gi 黒扇), 
1908-1909, óleo sobre tela, 63,7 x 42,4 cm

Não tive oportunidade de examinar a pintura a óleo de Ohashi, tenho visto 
apenas os seus bicos-de-pena nas revistas do Grupo !f# da Universidade 
Feminina Japão. Os seus desenhos, sem desabar num maneirismo fácil, 
sempre originais, possuem algo dócil que promete um futuro promissor. 
Ohashi tem um coração repleto de bondade, alicerce moral, força e senti-
mento empreendedor. Com um olhar de admiração, sou um dos que vislum-
bram com alegria o futuro próspero de Ohashi (Takamura, apud MUSEU DE 
ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA4, 1993, p. 89).

4 O referido catálogo será utilizado em muitas 
citações; doravante a fonte será abreviada para 
MUSEU ASHIYA no corpo do texto.
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Com apoio tal, viajou a Paris em 1927 e encontrou, inesperadamente, no mesmo 
navio, os jovens Takanori Ogisu, Sadami Yokote e Takeo Yamaguchi. Tanto Yokote 
quanto Yamaguchi haviam estudado na escola do mestre Okada, embora não 
tivessem se conhecido. O encontro fortuito propiciou-lhe o convívio com os três 
jovens ao lado do pintor já residente em Paris Yuz" Saeki, também ex-aluno e pre-
cursor de ideias novas; dele absorveram muitos ensinamentos. Saeki tinha se frus-
trado no início da sua estada em Paris, ao receber uma crítica do renomado artista 
fauvista francês Maurice Vlamink (1876-1958), que afirmara, num tom de insulto 
e desprezo, serem seus trabalhos muito acadêmicos. Tal reparo teria motivado 
a adoção de uma estética mais expressionista. Atentemos que, para os jovens 
pintores, a pecha de “acadêmico” devia soar estrangeira, já que o Japão acabava 
de inaugurar a pintura a óleo e também o sistema de ensino formal centralizado. 
Saíam os quatro para pintar no centro de Paris e seus arredores, e as obras paisa-
gísticas de Riokai começam a mostrar forte influência das de Saeki, o que ocorreu 
também com Yokote e Ogisu, embora cada um tivesse suas particularidades.

Saeki dizia: “cuidado com a rotina e com os professores; a arte é livre e se exprime 
apenas pelo sentimento e trabalho que cada pintor possui. Trabalhe! Trabalhe! 
Sem imitar ninguém” (HELENA, 1947, p. 4). O conselho deve ter sido, com certeza, 
muito diferente das orientações que Riokai havia recebido do seu mestre Okada, 
defensor de um estilo eclético que misturava o academicismo e o impressionismo, 
ambos de teor ocidental, mas certamente não havia como, junto a Saeki, insistir 
com o seu estilo. A mudança não deve ter sido efetivada sem dificuldades, prin-
cipalmente para Riokai, que era o mais velho da turma. O próprio Saeki era três 
anos mais jovem (lembremos que a antecedência etária é importante fator na or-
ganização hierárquica nipônica). No entanto, a influência de Saeki foi avassalado-
ra: “(...) às vezes [Saeki] era esmagado por seu vigor criativo. As obras, nitidamente 
diferentes dos quadros anteriores, começaram a deixar transparecer sua confusão 
interior” (KAWASAKI, 1933, p. 8). Quando viajaram os quatro com Saeki e família 
para Villiers sur Morin em fevereiro de 1928, Yamaguchi teria escrito sobre a pro-
dução de Riokai: “por ser Ohashi o mais velho, parece ter sentido mais dificuldade 
para se adaptar, mas, depois, ficou mais à vontade” (apud Ibid., p. 8).

Tal convivência se deu por um curto período, encerrado com o agravamento da tu-
berculose e consequente morte de Saeki em 1928, e os quatro passaram a seguir 
os seus próprios caminhos, separadamente.

No círculo do pintor Riokai em Paris, portanto, importante papel desempenhou 
Y#z" Saeki 佐伯祐三 (1898-1928). Nascido em Osaka, ao se mudar para Tóquio, 
em 1917, passa a estudar com Takeji Fujishima na Escola de Pintura Kawabata e 
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também no Centro de Estudos de Y"ga Hong". Em 1918, consegue ingressar na 
Escola de Belas Artes de Tóquio. Como os caminhos da arte não são excludentes, 
casou-se em 1920 com Yoneko Ikeda, que estudava nihonga com Gyokud" Kawai 
(1873-1957). Esteve primeiramente em Paris de 1924 a 1926 e retornou no ano 
seguinte com a esposa e o filho de seis anos. Morreu num sanatório do subúrbio 
parisiense em 1928, com 30 anos, e, no ano seguinte, também seu filho faleceu 
em Paris, triste história.

A obra Terraço de café (Fig. 3) apresenta cadeiras e mesas frágeis pintadas na 
parte externa do estabelecimento com finas pinceladas e, ao fundo, cartazes colo-
ridos, elementos constantes que em suas obras animam a composição.

Sadami Yokote 横手貞美 (1899-1931) nasceu na província de Miyazaki e cresceu 
em Nagasaki, aprendendo pintura com um francês denominado apenas “Albert”, 
professor de escola fundamental. Em Tóquio, estudou no Centro de Estudos de 
Y"ga Hong". Suas obras paisagísticas de Paris possuem forte influência de Y#z" 
Saeki no que se refere não apenas à expressão artística, mas também à técnica de 
sobreposições cromáticas e pinceladas vigorosas. Após a morte de Saeki, ele tentou 
se desvencilhar de tais semelhanças começando a pintar figuras humanas. Todavia, 
teve pouco tempo para alcançar um estilo próprio. Faleceu também jovem, aos 31 
anos. Seu acervo encontra-se no Museu de Arte da Província de Nagasaki. 

A obra intitulada Mercearia, no caminho de Halles (Fig. 4) tem predomínio de 
verde em pinceladas soltas, que contrasta com o vermelho dos objetos expostos à 
frente da loja, numa composição que privilegia leve diagonal.

Takeo Yamaguchi 山口長男 (1902-1983) nasceu em Seul e foi para o Japão com 19 
anos, em 1921. Estudou no Centro de Estudos de Y"ga Hong" e na Escola de Belas 
Artes de Tóquio. Viveu em Paris de 1927 a 1931. No pós-guerra, participou da fun-
dação do Clube de Arte Abstrata em 1953 e, no ano seguinte, tornou-se professor 
da Faculdade de Artes Musashino. Participou da Bienal Internacional de São Paulo 
em 1955 e 1963 e da 28ª Bienal de Veneza em 1956. Ganhou o Prêmio Artes do 
Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia em 1962. Em 1982 
tornou-se diretor da Faculdade de Artes Musashino.

Entre os quatro que conviveram com Saeki, o único a não sofrer influência direta 
do estilo do artista, Yamaguchi se interessou pelo cubismo e abstracionismo, pela 
redução de forma e cor em superfícies planas bidimensionais pintadas, como 
vemos pintura intitulada Lago, de 1930. Conviveu com o escultor russo Ossip 
Zadkine, que residia em Paris, e, a partir desse intercâmbio, começou a observar 

Fig. 4: Sadami Yokote, Mercearia, no caminho de 
Halles (Épicerie, au cours des Halles), 1928, óleo 
sobre tela, 91,9 x 75,3 cm

Fig. 3: Y#zo Saeki, Terraço de café no Hotel du Maché 
(Kafe no terasu hoteru dyu marushe カフェのテラス ホ
テル•デュ•マルシェ), 1927, óleo sobre tela, 51,5 x 63,4 cm
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de modo profundo o objeto e dele extrair os traços essenciais para a sua repre-
sentação. Em Lago (Fig. 5), os traços em preto, vermelho, laranja, verde, marrom 
e azul, na maior parte retilíneos e duros, contrastam com as pinceladas soltas e 
disformes em cores mais esmaecidas de amarelo, verde, rosa, laranja e marrom, 
sobre uma tela branca em que uma significativa parte da superfície é deixada 
intacta, tornando-se o fundo, também forma.

Takanori Ogisu (também grafado Takanori Oguiss) 荻須高徳 (1901-1986) 
nasceu na província de Aichi. Foi de Nagoya para Tóquio em 1920, estudou 
pintura com Takeji Fujishima na Escola de Pintura Kawabata e na Escola de 
Belas Artes de Tóquio. Em 1929, de volta a Tóquio de Paris, Saeki o encorajou 
a estudar na França juntamente com Yamaguchi, que fora seu colega na Es-
cola de Belas Artes. Particularmente se interessou por Maurice Utrillo. Teve 
de voltar para o Japão no período da guerra, mas em 1948 estabeleceu-se 
definitivamente na França.

A obra Igreja de Triel (Fig. 6) possui temática urbana semelhante às de Riokai, 
Saeki e Yokote. Em cores sombrias e pinceladas expressivas, representa a Igreja 
Saint-Martin de Triel-sur-Seine, situada na comuna de mesmo nome, a 29 km de 
Paris, cuja construção se estendeu da segunda metade do século XIII até 1580. A 
igreja tem tons ferrosos sob um céu escuro e, juntamente com as árvores secas, 
mostra um ar pesado e melancólico. Nessa época, as obras de Ogisu em muito se 
assemelhavam com as de Saeki, todavia, ele desenvolveu mais tarde paisagens 
parisienses com tonalidades mais sóbrias e atmosfera tranquila e leve.

Em janeiro de 1929, Riokai e Helena se conheceram no ateliê Grande Chaumière, 
que Saeki também frequentara. Helena tinha um estilo mais clássico de pintura ao 
passo que o de Riokai era mais moderno, amante que era de Cézanne, Gauguin, 
Picasso, Kisling, Lautrec, Utrillo e Bonnard. Ele andava sempre com um caderno 
de esboços: “quando não pintava, fazia desenhos de belas ruas de centro de Paris, 
de parques, de museus, de monumentos, de casas velhas (...) de maneira rápida e 
espiritual” (HELENA, 1947, p. 6).

Riokai talvez tenha sido mais próximo de Yokote por terem morado juntos em 
Montmartre entre 1929 e 1930. Conheceu outros países europeus em 1930 com 
o mestre Okada, a quem muito admirava e por quem nutria enorme gratidão. 
E a mesma afetividade decerto existia por parte do professor, visto que havia 
escolhido justamente Riokai para acompanhá-lo em sua viagem, dentre os muitos 
alunos que viviam em Paris, o que deve ter provocado algum ciúme. No mesmo 
ano, Helena e Riokai tornam-se noivos.

Fig. 5: Takeo Yamaguchi, Lago (Ike 池), 1936, óleo 
sobre tela, 81 x 116 cm

Fig. 6: Takanori Ogisu, Igreja de Triel (Torieru no jiin 
トリエルの寺院), 1930, óleo sobre tela, 81 x 100 cm 
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Durante a sua estada na França, Riokai enviava várias obras a Tóquio, mas a aco-
lhida era tímida, não tendo obtido sucesso e venda desejados. Alguns sustentam 
que nessa época os críticos preferiam quadros com traços mais expressivos. De 
sua parte, comenta Helena: “como eles podem levar a sério um pintor que não se 
formou na Escola de Belas Artes!” (HELENA, 1947, p. 8), observando a dificuldade 
de um artista ser compreendido e reconhecido sem uma formação universitária 
na renomada instituição de Tóquio, como a maior parte de seus amigos artistas 
que conviviam em Paris, o que deve ter sido um peso para Riokai.

O artista Masamitsu Kawabata registra na revista Katei sh#f%, número 1025, de 11 
de abril de 1930, sobre a Exposição de y"ga de Riokai: “Com os prédios, penso que 
têm uma forte influência do falecido Y#z" Saeki”. No entanto, ressalta também um 
sentimento poético característico de Riokai:

(...) Nas suas pinturas, penso que, mesmo na superfície incorruptível, aflora 
certo sentimento poético. É uma tendência que o acompanha há muito 
tempo. Apesar da mudança de estilo, creio que é um bom sinal não ter per-
dido essa característica. Aliás, podemos dizer que, pela mudança do estilo, 
essa característica se sobrepôs. (...) Apesar de serem pintadas com ritmo 
muito forte, existe calma, serenidade (KAWABATA, apud MUSEU ASHIYA, 
1993, p. 91-92).

Após a morte de Saeki, Ohashi tentou, mais do que nunca, buscar o seu próprio 
caminho. Além da questão poética, o crítico Kawasaki (1993, p. 8) salienta que as 
pinturas de Saeki manifestavam “uma extravasada e aguçada sensibilidade”, ao 
passo que as de Ohashi, embora sob sua influência, “deixam transbordar uma afe-
tividade delicada e tranquila”. Provavelmente seu caráter tímido, sério, generoso 
e bondoso se manifestou de outra forma nas imagens pictóricas por ele produzi-
das e seu relacionamento com Helena, que muito o admirava, deve ter ajudado a 
nutrir sua autoestima e autoconfiança.

No período em que Helena havia voltado sozinha ao Brasil, organizou em 1932 uma 
exposição com obras também de Riokai (Tanaka, 2019, p. 59), tendo Tomoo Handa 
(1906-1996) conhecido suas obras e se encantado – existe aqui uma conexão entre 
um artista japonês residente em Paris e um imigrante japonês no Brasil que traz 
aderências significativas. De onde viria esse encanto de Handa? Pensamos que esse 
fascínio e empatia podem ser associados ao fato de ter encontrado uma pintura 
que não era exatamente europeia nem japonesa, mas fazia a intermediação entre 
ambas as tradições. Da mesma forma que y"ga é pintura à moda ocidental, mas 
devidamente nipônica, na adesão e fusão de elementos culturais distintos, a obra 
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de Riokai tinha algo com que Handa sentiu identificação: as cores eram serenas de-
mais para serem fauvistas à moda ocidental, mas não eram tons tradicionalmente 
serenos, havia uma certa imponência (Handa, apud TANAKA, p. 60).

O CÍRCULO DE RIOKAI OHASHI EM ASHIYA

Casaram-se Riokai e Helena em 03 de julho de 1933; após breve lua-de-mel em 
Marselha e Bordeaux, seguiram para o Japão no navio Kashima-maru. 
Chegando em Tóquio, Riokai participou do processo de seleção para a exposição 
Bunten de 1934, mas foi recusado pelo júri: as obras elogiadas na Europa eram, 
no Japão, desprezadas. Foram viver em Ashiya, um bairro nobre da província de 
Hy"go, a partir de 1935. Helena dava aulas de piano, trabalhava como estilista na 
loja de departamento Matsuzaka-ya e Riokai lecionava pintura. Continuava a se 
dedicar à sua arte, pintando o porto de Kobe (Fig. 7), os castelos de Hikone e de 
Himeji, paisagens das redondezas.

De acordo com o crítico de arte K"ichi Kawasaki, a produção de Riokai no Japão 
era “como se ele estivesse com indigestão, não chegava a ser como na época de 
Paris”. O fato de Riokai “ter sempre mostrado as obras recentes junto com as de 
Paris” evidenciava, segundo Kawasaki, que o tempo em sua terra natal “deve lhe 
ter sido uma época difícil e penosa” (1993, p. 10). No entanto, acreditamos que 
uma das razões da preferência dessas obras de cenas parisienses tenha sido 
também o barômetro do espectador, ou seja, a curiosidade e a paixão do público 
pela cidade francesa, embora concordemos com certa falta de vivacidade em suas 
pinturas da fase japonesa. Cabe também lembrar o comentário de Saeki no seu 
retorno ao Japão: a paisagem nipônica não oferecia atrativos suficientes como os 
das ruas de Paris para inspirá-lo e animá-lo a pintar.

Ry"hei Koiso foi um dos artistas que frequentou a casa do casal em Ashiya, 
principalmente nas festas de aniversário de Riokai, sendo amigo desde a época 
da mudança de Taipé (Taiwan) para Tóquio, tendo ambos chegado a morar juntos. 
Outros artistas renomados do mesmo período da cidade de Ashiya são Narashige 
Koide e Tsugur" Ito, com os quais Riokai e Helena devem ter tido contato.

Ry"hei Koiso 小磯良平 (1903-1988) nasceu em Kobe. Graduou-se pela Escola de 
Belas Artes de Tóquio no departamento de y"ga, tendo sido colega de Ogisu e 
Gen’ichir" Inokuma (1902-1992). Em 1928, viaja à França e fica impressionado com 
as pinturas de Paolo Veronese (1528-1588) no Museu do Louvre e passa a dedicar-
-se a figuras humanas como principal temática por toda a vida. Em 1933, torna-se 
cristão; em 1938, vai à China a serviço do governo com Tsuguharu Foujita (1866-

Fig. 7: Riokai, Cais de Kobe (K"be no hatoba 神戸の
波止場), ca. 1935, óleo sobre tela, 27 x 35 cm
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Ele era rico, tinha um magnífico atelier numa montanha de Kobe com gran-
des e bem tratados jardins. Ele tinha sido colega de Riokai e tinha estado 
em Paris, sempre trabalhando apesar de seu atelier estar constantemente 
com amigos; gostava de Degas e Manet, procurava com um belo desenho 
e colorido sóbrio chegar a esses mestres. Koisso5 era muito apreciado no 
Japão, seu atelier era um grande centro de pintores, literatos e poetas; 
fisicamente se parecia com Riokai, era amável e meigo. Tinha sempre à sua 
disposição dois belos modelos; quando saía era com uma escolta de ami-
gos; divertia-me, dizer que era o general com seu estado-maior (HELENA, 
1969, p. 27-28).

4 Helena escreve Koisso (com dois “s”) provavelmente 
para adequar ao som da língua portuguesa. Aqui, 
lembre-se, adotamos o método Hepburn para a 
transcrição dos vocábulos japoneses, inclusive os 
nomes e topônimos, com exceção de Riokai Ohashi, 
como se viu.

Mesmo depois da morte de Riokai e no pós-guerra, Helena continuou tendo con-
tato com Koiso, registrando ter ele perdido tudo com os alucinantes incêndios de 
Kobe. Existe hoje para honrar sua obra o Museu de Arte Memorial Koiso da Prefei-
tura de Kobe (K"be Shiritsu Koiso Kinen Bijutsukan 神戸市立小磯記念美術館).

Koiso pintou muitas bailarinas bem ao gosto de Edgar Degas, representativas da 
pintura ocidental japonesa, com cores sóbrias, poses e detalhes contidos, e, por 
outro lado, jovens e requintadas mulheres em quimono, tema também comum 
entre seus contemporâneos. Na Fig. 8, Koiso apresenta cores claras, com uma luz 
suave que recai sobre o rosto da figura, proveniente do lado direito do quadro, 
num ambiente ocidental, com sofás, cortinas, revelando o modernismo das resi-
dências japonesas da década de 1920. Ao retratar a figura sentada, o pintor tenta 
captar certo élan psicológico de uma delicada senhorita de alta posição social, 
muito centralizado na face, com olhares lançados a algum lugar distante.

Narashige Koide 小出楢重 (1887-1931) estudou nihonga e, em 1907, prestou exa-
mes para ingressar no departamento de y"ga na Escola de Belas Artes de Tóquio, 
tendo sido reprovado, mas aceito no departamento de nihonga. Embora tenha 
estudado com o famoso artista de nihonga Kanzan Shimomura, Koide preferiu a 
pintura a óleo após se formar em 1914. Recebeu o Prêmio Nika pela obra Jovem 

Fig. 8: Ry"hei Koiso, Retrato de senhorita T (T-j" 
no z" T嬢の像), 1926, óleo sobre tela, 116,8 x 91 cm, 
acervo do Museu de Arte da Província de Hy"go

1968) e, mais tarde, produz pinturas de guerra e cenas militares dos japoneses em 
Singapura e Malásia. Após a guerra, trabalha como professor da Universidade de 
Belas Artes de Tóquio, onde havia estudado, tornando-se, mais tarde, professor 
emérito. Lamentou, na maturidade, ter realizado pinturas de guerra destinadas a 
intensificar o ânimo bélico dos japoneses.

Na autobiografia de Helena, seu nome surge como artista convidado para os 
aniversários de Riokai, com os seguintes comentários sobre o artista:
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omme em 1920. Esteve entre 1921 e 1922 na França e estabeleceu seu ateliê em 
Osaka em 1924. Nos seus últimos anos, foi conhecido por seus nus femininos, em 
especial de belas japonesas, muitas vezes não benquistos por seus colegas. Foi 
um dos artistas que buscou produzir obras particularmente nipônicas, evitando 
as convenções ocidentais.

Apresentamos a pintura Família N (N no kazoku) de Koide (Fig. 9), de 1919, que ga-
nhou o Prêmio Ch"gy# e é reconhecida atualmente como Importante Propriedade 
Cultural do Japão pela Agência para Assuntos Culturais. O prêmio tornou Narashige 
conhecido no cenário artístico nipônico. Em um ambiente ocidental escuro com-
posto de espelho, cortina, um autorretrato na parede, um álbum de Holbein e um 
primeiro plano semelhante a uma natureza-morta de Cézanne, as três figuras 
ocupam quase todo o quadro com os rostos iluminados por uma luz talvez de vela 
ou lamparina (provavelmente a família Koide). Ele pintou principalmente naturezas-
-mortas nos últimos dez anos de vida, e também os menos praticados nus.

Tsugur" It" 伊藤継郎 (1907-1994) nasceu em Osaka, estudou na Academia de 
Pintura Tensai (Tensai Gajuku 天彩画塾), liderada por Sangor" Matsubara, em 
seguida na Academia de Pintura Y"ga Akamatsu (Akamatsu Y"ga Gajuku 赤松
洋画画塾) de Rinsaku Akamatsu, e, mais tarde, frequentou o Centro de Estudos 
de Y"ga Shinanobashi (Shinanobashi Y"ga Kenky#jo 信濃橋洋画研究所), todos 
na cidade de Osaka. Em 1930 ingressou no Nika-kai e em 1941 saiu para entrar 
na Associação Nova Produção (Shinseisaku Ky"kai 新制作協会) ao receber 
convites de Ry"hei Koiso (1903-1988) e Gen’ichir" Inokuma (1902-1992). Após 
1967, fez várias viagens à Europa. Lecionou na Faculdade de Artes de Osaka, na 
Faculdade de Artes de Quioto e na Faculdade Otemae. Em 1948 participou da 
fundação da Associação de Arte da Cidade de Ashiya e, em 1972, foi presidente 
da referida instituição.

São atualmente objetos de exposições e estudos alguns dos pintores enviados 
a fronts de batalha para fins de representação e propaganda visual. Entre eles, 
encontra-se o célebre Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), conhecido tam-
bém no Brasil, onde esteve entre 1931 e 1932, cujo pai foi médico do Exército em 
Taiwan (Formosa) e na Coreia, tendo sido promovido ao mais alto grau; outros 
parentes seus também ocuparam importantes postos militares. Em 1938, Foujita, 
aos 52 anos, serviu no leste da China, comissionado pelo Ministério da Marinha; 
em 1945, foi julgado culpado no tribunal pós-guerra por sua participação na 
guerra enquanto pintor; deixou o Japão em 1955; tornou-se cristão, abandonou a 
cidadania japonesa e fez-se francês, vindo a falecer em Zurique em 1968. Tristes 
consequências de tempos de guerras.

Fig. 9: Narashige Koide, Família N (N no kazoku Nの
家族), 1919, óleo sobre tela, 50 x 43,1 cm, acervo do 
Museu de Arte de !hara
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Ry"hei Koiso, que já havia servido em Xangai em 1933 no Departamento de 
Imprensa do Exército, foi destacado em 1940 para a frente chinesa. Em março 
de 1942, serviu na Indonésia com Foujita. Posteriormente renegou suas obras de 
guerra e continuou prolífica produção acadêmica e pictórica, vindo a receber a 
Medalha da Ordem da Cultura em 1983.

Assim analisa esse período na pintura o historiador de arte japonês Nobuo Tsuji:

De 1933 a 1944 o exército organizou exposições itinerantes consistindo 
inteiramente de pinturas de guerra. As autoridades americanas confisca-
ram tais obras após a guerra, mas as retornaram ao Japão em 1970 em 
empréstimo indefinido. (...) Embora a maior parte seja medíocre, algumas 
de pintores y"ga, incluindo Foujita, Ken’ichi Nakamura (1895-1967), Ry"hei 
Koiso (1903-1988) e Sabur" Miyamoto (1905-1974) podem ser consideradas 
entre as melhores do gênero, deixando-se de lado a questão de participa-
ção e responsabilidade pela guerra (TSUJI, 2008, p. 444, grifos nossos).

O intuito descritivo garante um caráter fortemente realista a todas as pinturas 
dos que serviram na guerra em Okinawa, Taiwan, Coreia, Hong Kong, Sakalina 
(parte sul), Manchúria (Reino da Manchúria com territórios até o interior da Mon-
gólia), Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, Malásia, Filipinas, Índias Orientais Holan-
desas, Indonésia, Burma (hoje Myanmar), Singapura, Timor Leste, Nova Guiné, 
Guam, Ilhas do Mar do Sul, Nauru, Wake, Kiribati e Ilhas do Pacífico.

O CÍRCULO ARTÍSTICO DE HELENA PEREIRA DA SILVA OHASHI

Filha do afamado pintor Oscar Pereira da Silva (1867-1939), formado na Acade-
mia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e o último a usufruir do sistema 
de pensionistas enviados à França por graça de Dom Pedro II, e de Madame Ju-
lie, francesa que veio a falecer muito cedo, por ocasião do parto de sua terceira 
filha, Helena teve formação artística desde tenra idade, já servindo de modelo 
para o pai em pinturas de fundo histórico ou doméstico. Seu círculo artístico, 
portanto, é determinado pelo de seu pai: os pintores acadêmicos Eliseu Visconti, 
Rodolpho Bernardelli e Belmiro de Almeida. A pintura de Oscar, além de peque-
nos exemplos mais domésticos, é eloquente, grandiosa, detalhista, histórica 
e muralista, e adorna museus, teatros e estabelecimentos políticos. Sua mãe, 
apesar de a convivência entre ambas ter se limitado a nove anos, além de lhe 
outorgar uma nação, marcaria sua formação linguística, o gosto do vestuário e 
do décor elegantes que lhe seriam muito úteis no futuro, num Japão ávido por 
coisas estrangeiras.
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A formação artística formal de Helena se dá basicamente em Paris, na Academia 
Julian. Funcionando com modelo vivo de cache-sexe, foi fundada por Rodolphe 
Julian (1839-1907) e exigia um nível intermediário do idioma francês. É importan-
te notar a presença feminina nos cursos e academias franceses, os quais desem-
penharam papel fundamental na profissionalização de muitas mulheres em seus 
países de origem. Entre os incontáveis artistas associados à Julian encontram-se 
Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Jacques Villon, Édouard Vuilard, Henri Matisse, 
todos com estilos e obras bem díspares entre si. Inúmeros artistas brasileiros 
também a frequentaram: Benedito Calixto, Eliseu Visconti, Georgina de Albuquer-
que, Ismael Nery, Rodolfo Amoedo, Tarsila do Amaral, Vicente do Rego Monteiro, 
cujas obras somente confirmam a variedade estilística resultante da vivência 
naquela que era a metrópole do mundo à época.

Conta Helena sobre suas experiências aos dezesseis anos de idade, em 1911:

Comecei o modelo vivo pela primeira vez na Academia Julian de Passages 
des Panoramas; quando vi o modelo nu, muito me intimidei. Eu ficava 
acanhada no meio das alunas, desenvoltas que riam e falavam entre elas; 
durante o repouso, em casa, eu continuava a pintar sob a direção de meu 
pai, natureza morta (HELENA, 1969, p. 10).

Curiosamente, em levantamento histórico sobre artistas brasileiros na Academia 
Julian feito por Ana Paula Simioni (2019), não consta o nome de Helena entre as 
mulheres.

Em 1911, Helena volta a Paris para uma temporada de mais cinco anos de estudos 
na qualidade de beneficiária do Pensionato Artístico Paulista, como resultado 
dos esforços do deputado Freitas Valle. Na ocasião, seu pai, Oscar, a aconselha a 
estudar na Julian ou na Colarossi, fazer cópias grandes nos museus do Louvre e 
de Luxemburgo, conseguir atestados de frequência e progresso, não sair à noite 
e lhe enviar os estudos por correio. Helena passa a morar em um quarto de “um 
prédio que dava para rua Pierre Curie, logo perto do Pantheon, B. St. Michel e do 
Jardim de Luxembourg” (HELENA, 1969, p. 11).

Helena se inscreve na Academia Colarossi, também de frequência mista. Fundada 
em 1815, foi adquirida pelo escultor italiano Filippo Colarossi (1841-1906); funcio-
nou na Île de la Cité e mais tarde na rua de la Grande-Chaumière, em Montpar-
nasse, próxima da Académie de la Grande Chaumière, onde Helena vai conhecer 
Riokai. Entre os famosos associados à Colarossi encontram-se: Jules Pascin, 
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Alfonse Mucha, Paul Gauguin, Amedeo Modigliani, Paula Modersohn-Becker e 
Camille Claudel.

Helena chega a ser admitida na prestigiosa École des Beaux-Arts, tomando aulas com 
um professor de nome Hebert (dados não encontrados), por alguns meses. A I Guerra 
interrompe sua estadia europeia, seu nome desaparece dos registros da École.

De volta a São Paulo em 1914, encontra o pai junto a uma nova família estendida. 
Registra Helena em sua autobiografia:

(...) meu pai saía o dia todo e quando chegava, estava sempre de mau 
humor: eu ali sozinha, o dia todo na penumbra da casa escura e triste, dava 
tempo para pensar na minha vida de Paris. A independência que eu já tinha 
adquirido, agora era outra coisa, sem um vintém, sem parentes, sem ami-
gos. Tinha-me desnorteado, as ideias e gosto de arte, nada de meu pai me 
orientar no que poderia fazer. Eu tinha horror aos retratos por fotografia, 
que ele me propunha. Ele não gostava da maneira mais livre, como tinha 
aprendido em Paris, dizia que só servia para estragar telas e tintas, que eu 
precisava acabar mais, e esbater, ter mais paciência (Ibid., p. 12-13).

Deixando a pintura, volta-se então aos estudos de música no conservatório, junto 
com a formosa irmã Margarida. Helena faz os sete anos de piano (é admitida dire-
tamente no quinto ano) e dois de harmonia em esquema intensivo, mas acaba por 
não se diplomar. As irmãs recebem visitas de cortejo amoroso de rapazes inteli-
gentes e letrados em saraus, frequentam concertos e exposições. Quando Helena 
tem vinte e cinco anos, em 1920, o pai manda as duas filhas para Paris (registra 
Helena: “creio que arranjou esse meio para se livrar da nova vida que estávamos 
levando”, p. 14), e a caçula, antes deixada na França quando da morte da mãe, 
também fica sob sua tutela.

Volta o tempo de prática da pintura, ainda que com menos recursos financeiros, 
desta feita providos pelo pai, com oportunidades de frequentar óperas e concer-
tos a muito custo, mas com muito empenho das três moças que economizam em 
vestuário e cuidados da moradia.

A Académie de la Grande Chaumière, desde 1957 chamada Académie Charpentier, 
é uma escola de arte situada no número 14 da rua de mesmo nome, fundada em 
1902 pela suíça Martha Stettler (1870-1946) e de grande reputação no início do 
século XX. Oferecia cursos completos, mas também um serviço único de croqui 
à cinq minutes que proporcionava, pelo pagamento de uma entrada por sessão, 
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a possibilidade de desenhar modelos vivos. Segundo Ana Paula Simioni (Ibid.), 
além da École de Beaux Arts (EBA), na Paris de então um número de academias 
particulares e ateliês livres se dispunha a receber artistas de todo o mundo. A de 
Chaumière encontra-se no mesmo local até hoje, com o mesmo sistema de prática 
(fechada no momento pela pandemia do novo coronavírus, mas oferecendo ses-
sões de nus por quinze euros a jornada on-line). Entre os frequentadores célebres 
encontravam-se: Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Giacometti, Maria Helena 
Vieira da Silva, Louise Bourgeois, Tsuguharu Foujita, Antônio Bandeira, Yoshiya 
Takaoka, Jorge Mori, Vicente do Rego Monteiro, Wesley Duke Lee, Bruno Giorgi.

Em 1925, em visita ao Brasil, o pai lhe organiza exposição no Grande Salão do Club 
Comercial, à rua São Bento, com trabalhos que trazia da França, como a pintura O 
armênio, que recebeu menção de primeiro grau em 1926, na XXIII Exposição Geral 
de Belas Artes, Rio de Janeiro, e foi “publicado em cores na capa da revista Ariel 
de abril de 1926” (Helena, 1969, p. 17).

Com uma paleta que “tinha saído da pintura escura amarrada a fórmula, estava 
com uma visão mais livre de colorido fresco e claro, uma técnica mais certa” (p. 
17), Helena registra suas impressões:

(…) Picasso – o poderoso fundador de uma arte, a mais feia e desagra-
dável que jamais se viu. (...) Já no fim do século e princípio deste, houve 
renovadores mas eram artistas de gênio e grandes como Courbet, Manet, 
Renoir, Lautrec, Cézanne e muitos outros, fundando uma arte cheia de 
seiva, livrando a pintura de um classicismo anêmico que sacrificava tudo, 
à técnica ficando uma arte convencional, sem poder exprimir livremente 
suas emoções. Infelizmente esse benéfico movimento iria se transformar 
na mais bruta anarquia, a ponto de qualquer um estar ao alcance de ser um 
grande pintor, incompreendido pelos ignorantes (HELENA, 1969, p. 17).

Do ponto de vista parisiense, sem nenhum contato com a arte paulista, Helena 
emite juízos: “A arte moderna dominava com muito cabotinismo, em São Paulo. 
A célebre Semana chegou com um atraso de trinta anos” (Ibid., p. 20). Ao mesmo 
tempo, os pintores de sua predileção na Europa eram: Paul-Émile Chabas (1869-
1937), pintor e ilustrador francês, um dos últimos grandes acadêmicos do chama-
do fin de siècle; o desconhecido Grum Montezim (?-?); Edgar Maxence (1871-1954), 
pintor simbolista discípulo de Gustave Moureau, muito ativo no Salon des Artistes 
Français, onde expôs de 1894 a 1939 com temas medievais e míticos.

Vivendo em Paris, Helena eventualmente enviava obras para o Brasil. Por sua 
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participação no Salon de Femmes Peintres et Sculpteurs, recebe menção da 
imprensa:

Esta jovem e charmosa brasileira se dedica com sucesso aos retratos e à 
natureza morta. Fiel ao Salão de mulheres pintoras onde já obteve bom 
sucesso, a senhorita Pereira da Silva nos enviou algumas obras de grande 
distinção; um Pierrô sedutor, um canto de lareira, alguns acessórios 
originais que refletem no gelo em um estudo extremamente brilhante e 
de uma rara perfeição técnica (La Revue Moderne, de 27 de março, apud 
HELENA, 1969, p. 18).

O tempo de formação terminado, a prática contínua e a dedicação apaixonada pela 
pintura encontram um parceiro na figura de Riokai, conselheiro e inspirador. Quan-
do em Paris, o casal visitava exposições de Lautrec, Cézanne, Utrillo, Pissarro, G. 
Valladon, saía para pintar por ruelas de Paris, por ermos locais nos arrabaldes. “(...) 
Riokai falava sempre de Bonnard, Gauguin, Van Gogh: eu pouco entendia de arte 
moderna, que, nessa época, se expandia cada vez mais” (p. 18), reconhece Helena.

Helena mora em Paris, no mesmo apartamento pequeno e escuro com as irmãs, 
com pensão minguada do pai. Em 1927, a irmã Margarida se casa com Rêgo 
Rangel, alto funcionário da Embaixada Brasileira, e mudam-se para Marselha. 
Helena conhece Riokai na Académie de la Grande Chaumière em janeiro de 1929. 
Doravante, tanto na França como no Japão, o círculo de Riokai se torna também o 
seu. Alguns apontam o papel coadjuvante de Helena em relação ao de Riokai (com 
efeito, muitas exposições retrospectivas no Japão apresentam menos obras de 
Helena, mas talvez por não possuírem muitos exemplares). No entanto, como bem 
apontou um crítico japonês, ela teria se sacrificado para que o marido pudesse se 
dedicar totalmente à arte, trabalhando e difundindo o design e a moda ocidental 
(posição inovadora à época) em um dos mais novos empreendimentos modernos, 
a loja de departamentos Matsuzaka-ya, ensinando piano a mocinhas de boas 
famílias ansiosas por emular a cultura europeia, pintando quando desse, sempre 
com imensa alegria, e liberando o marido para, antes de mais nada, pintar (embo-
ra ele também ensinasse pintura em seu ateliê conjunto).

Aponte-se que, por causa da decretação da moratória do Brasil em 1930, cessaram as 
remessas financeiras e Helena foi obrigada a voltar. Depois de enfrentar (mal) a quar-
ta esposa do pai, vai para uma pensão e tenta viver de pintura em São Paulo, sozinha, 
até que decidiu finalmente se lançar na vida, desta feita sem a proteção econômica 
paterna. Voltou a Paris para se reunir com Riokai, também em situação econômica 
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instável. Helena não mais se encontraria com o pai, pois ela e Riokai, ao se casarem, 
em julho de 1933, aos 38 anos de idade, decidem estabelecer-se no Japão.

Uma pintura de Helena mostra o marido com feições ainda bem joviais, em cena de 
atelier, a paleta armada com tonalidades que ecoam a pintura no cavalete, dois pin-
ceis ocidentais, uma paleta emborcada. Riokai senta-se em cadeira ocidental tendo 
à nossa direita uma mesa com toalha em matelassê de tons terrosos onde duas gar-
rafas repousam e, ao fundo, uma grande tela verde a dialogar com a tinta da paleta 
que se presta a destacar sua figura. Mas a pintura no cavalete já está emoldurada, 
o que nos faz supor que o pintor está posando para a esposa em uma idílica cena: 
recém-chegados ao Japão, a paisagem faz referência clara à França, muito prova-
velmente a Marselha, onde passaram sua curta lua-de-mel, e onde Helena havia 
ido muitas vezes para visitar a irmã e pintar, especialmente na ilha de Martigues, a 
“Veneza provençal”, pelos pequenos prédios, os reflexos das águas, o céu de intenso 
azul. À primeira vista parece uma das tantas vistas de Paris que Riokai tanto pintou, 
mas não se descarta a hipótese de ser também Helena a autora.

Assim podemos ler em sua autobiografia:

Fig. 10. Helena, Portrait de Riokai, 1934, óleo sobre 
tela, 70 x 57 cm

Fui diversas vezes visitar minha irm$ [Margarida] em Marselha. (...) Achei 
pitoresco o velho pôrto de pescadores que tinha mais adiante, fiz diver-
sos estudos. Fui a Martigues, encantadora ilha construída no século XVIII 
lembrando Veneza, hoje, cidade de pescadores e dos pintores; passei um 
mês trabalhando nas suas ruas, nas velhas ruas estreitas, suas casas velhas 
e coloridas, de um lado a outro, cordas secando as roupas como se fôssem 
bandeirolas (...).

Chegando em Paris fui de novo à Grande-Chaumière; o inverno era rijo êsse 
ano, lá era bem aquecido e tinha belos modelos. Ao meu lado instalou-se 
um rapaz japonês, com uma grande tela, sorria, n$o sabia falar francês 
(Helena, 1969, p. 18).

A pintura, guardada por Helena até o fim da vida e que faz parte da presente Mos-
tra, expressa uma profunda reverência pela pintura, sua e de Riokai, pelo marido 
pintor, por lugares maravilhosos que testemunharam tanta atividade conjunta. 
Foi justamente voltando de Martigues que conhecerá Riokai, numa associação 
bastante loquaz.

HELENA E RIOKAI NO BRASIL

Em 1933, quando Gurgel do Amaral era embaixador em Tóquio, o movimento 
xenófobo acerca do “perigo amarelo”, encabeçado pelo médico e deputado Miguel 
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Couto (1865-1934), que defendia o fim da imigração japonesa ao Brasil, estava 
bem ativo, muito influenciado pelos Estados Unidos. Em acréscimo, as conquistas 
bélicas nipônicas perturbavam as relações com as potências ocidentais, e o Japão 
se arvorou em defender um movimento pan-asiático independente. Sem cons-
ciência política dos movimentos do mundo, o casal vai se adaptando, primeiro em 
Tóquio, depois em Osaka, Kobe e finalmente em Ashiya.

Para amenizar as relações algo conturbadas entre o Brasil e o Japão, o Ministério 
das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Tóquio tentaram uma aproxi-
mação através da cultura, tendo sido escolhido para tal o casal Ohashi.

Riokai e Helena viajam ao Brasil em 1940 em grande estilo, em missão de propa-
ganda artístico-política – ele como “Embaixador das Artes” –, com direito a conhe-
cer os príncipes imperiais e participar de um suntuoso banquete de despedida. Em 
primeira classe (Helena guardou cardápios e objetos de recordação do périplo), o 
casal socializa e pinta a bordo ou em breves paradas em terra. Ao chegar, Riokai 
realizou uma exposição no salão do Palace Hotel, Rio de Janeiro, com abertura no 
dia 10 de novembro (no Catálogo do Museu de Ashiya consta a data da mostra, de 
11 a 18 de novembro), recebendo elogios e sendo admirado por muitas persona-
lidades da época, inclusive pelo embaixador do Japão, pelo casal Getúlio e Darcy 
Vargas, pelo diretor do Museu Nacional de Belas Artes, Osvaldo Teixeira, que lhe 
comprou para a instituição o quadro Velho porto de Akashi e, de Helena, Pivoines. 
Parece ter havido também exposição de objetos de arte e quimonos confiados pelo 
governo japonês (SUZUKI, 1970, p. 90). O sucesso foi enorme: os jornais do Rio de 
Janeiro estampavam a sua exposição na primeira página. A obra Castelo de Himeji 
foi adquirida para a Embaixada, as obras de Helena também tiveram muito êxito, 
sobretudo as telas que tinha exposto em Paris e as cerejeiras do Japão (HELE-
NA, 1969, p. 34). Em 15 de dezembro, viajaram a São Paulo e, no dia 22, ocorreu a 
vernissage da exposição no Prédio Itá (que no Catálogo do Museu de Ashiya consta 
ter sido do dia 4 a 19 de dezembro) e o cônsul Naruse comprou o quadro intitulado 
Boutique de blanchisseuses. Foi no Brasil que Riokai obteve grande reconhecimen-
to, algo que não conquistara em seu país com tanto entusiasmo. 

Além de visitar museus no Rio de Janeiro, tiveram contato com Portinari, que 
haviam conhecido em Paris: existe um cartão-postal (Fig. 11) que testemunha pelo 
menos dois encontros entre os casais.

No Rio de Janeiro, entre várias obras realizadas in loco, encontra-se uma da praia 
de Copacabana num fim de dia (Fig. 12), comentada pela esposa.

Fig. 11: Cartão-postal de Helena e Riokai a Candido 
Portinari em 15 de abril de 1941, acervo do Projeto 
Portinari, Rio de Janeiro

Fig. 12: Riokai, Paisagem da praia (Hamabe no f#kei 
浜辺の風景), 1941, óleo sobre tela, 60,5 x 72,7 cm 

O sol, em toda a sua glória de luz e cor, se põe detrás 
das montanhas do Pão de Açúcar. Riokai Ohashi 
também muniu-se das mais brilhantes tonalidades 
da sua paleta para capturar esse momento inédito 
e fugidio. É uma magnífica harmonia de tons rosas 
quentes. (HELENA, 1947, p. 15)
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Durante a estada em São Paulo, membros do grupo Seibi os receberam na pen-
são mantida pelo artista imigrante japonês Hajime Higaki (1908-1998), que na 
década de 1920 tivera aulas com Takeji Fujishima, um dos fundadores do Centro 
de Estudos de Y"ga Hong", como vimos anteriormente.

Viajaram quase um mês pelo interior na companhia do artista nipo-brasileiro Yuji 
Tamaki (1916-1979), que lhes serviu de intérprete, e foram bem recebidos em todas 
as cidades: Lins, Marília, Ribeirão Preto, num périplo pelas estâncias dos imigrantes.

Incidentalmente, Riokai foi convidado pelo jornalista Alexandre Konder para fazer 
a ilustração da capa e do frontispício de A imagem de bronze, traduzido indireta-
mente para o português por Zenaide Andrea, com prefácio de Claudio de Souza 
e ilustrações de [Tsusei] Michisei K"no (1895-1950). Trata-se de um romance 
centrado na personagem Kimiko e seus companheiros, cristãos ocultos persegui-
dos durante os primeiros anos do xogunato Tokugawa. O autor, Yoshir" Nagayo 
長与善郎 (não Yoshio, como consta na capa do livro) (1888-1961), afiliado à escola 
Shirakaba, graduado pela Universidade Imperial de Tóquio, foi romancista, dra-
maturgo e influente crítico literário. O filme que se originou do romance, Cristo 
em bronze (Seid" no Kirisuto), de 1956, foi selecionado para o Festival de Cinema 
de Cannes. Também ligado à pintura y"ga, o ilustrador e desenhista de estampas 
K"no produziu muitas obras com temas cristãos, alguns um tanto disparatados 
(uma Virgem desnuda, por exemplo).

Em junho, foram para Buenos Aires, realizando também uma exposição no dia 29, 
na Galeria Muller, com bastante sucesso. A colônia japonesa local ofereceu o qua-
dro Boutique de Cycles para o Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Lá também 
Riokai e Helena fizeram pinturas da cidade.

HELENA NO JAPÃO EM GUERRA E APÓS

Fig. 13: Yoshir" Nagayo, A imagem de bronze, 1941, 
Editora Pongetti, 177 p.

A capa de Riokai, como se pode notar, liga-se à 
temática de figuras-bonitas do período Edo, sendo 
que a protagonista tem em mãos um cordão com uma 
imagem cristã (o Cristo em bronze), a ser denegada 
publicamente. O modelado da figura e o fundo 
esmaecido e atmosférico denunciam, entretanto, o 
modo y"ga do pintor. O hábito de denegação pública 
gerou fumi-e (“imagem para ser pisada”), objetos de 
uso político na perseguição aos cristãos, temática 
ligada a Nagasaki e outras cidades de Ky#sh# 
bastante apreciada ainda hoje no Ocidente.

Em meados de 1942 houve um navio de troca de diplomatas e o cônsul 
A. de Magalhães, que estava preso em sua residência em Suma, pôs meu 
nome na lista de passageiros e me predisse o que ia acontecer. Mas eu não 
tive a coragem de partir e deixar Riokai… Recusei essa ocasião única por 
amor e fidelidade a meu marido… O país inteiro esperava a Vitória – eu 
nunca pensei que o Japão ganhasse; depois de quatro anos de guerra com 
a China, começar nova guerra com a América, foi uma diabólica loucura 
inspirada por Hitler; foi ele o causador da desgraça do Japão, a sua sombra 
infernal (HELENA, 1969, p. 38).
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Com a declaração da II Guerra, retornaram ao Japão e, ainda em 1942, realizaram 
exposições com os quadros produzidos no Brasil e na Argentina, respectivamente 
nas Galerias das lojas de departamento Daimaru de Kobe (janeiro), Matsuzaka-ya 
de Osaka (março) e Mitsukoshi de Tóquio (julho). Note-se que ainda hoje expo-
sições de importância estética e histórica são organizadas nesses locais. Já no 
início de 1943, a doença acomete Riokai, e ele vem a falecer de tumor maligno no 
cérebro, em dezembro.

Logo depois, em 1944, a Exposição Póstuma Riokai Ohashi acontece na loja de de-
partamento Hanky# em Osaka (junho) e na loja de departamento Takashima-ya em 
Nihonbashi, Tóquio (setembro), quando o artista e amigo Ry"hei Koiso comenta:

(...) Fui amigo de Riokai por um longo período. Conheci-o há vinte anos, e ele 
sempre mostrou a sua inalterável generosidade. Sua atividade enquanto 
artista profissional pode parecer não ter sido tão exuberante, mas são raras 
as pessoas que amaram e valorizavam a pintura como ele. Acho muito belo 
o fato de ele não ter mudado essa atitude até o fim. (...) A pintura transmite 
a personalidade do artista. Sinto que, no período da sua viagem ao Brasil, 
após um longo estudo em Paris e seu retorno ao Japão, ele tenha produzido 
as melhores obras (KOISO, apud MUSEU ASHIYA, 1993, p. 98-99).

Alheio ao esforço de produzir imagens de propaganda política durante a guerra 
e distante da estética da nihonga, que se torna oficialmente representativa nos 
países colonizados, Riokai pode ser entendido como um pintor à deriva do centro 
artístico no Japão, como Helena também o foi e será no Brasil.

Para preservar a memória e o trabalho do marido, Helena foi incansável: “Meu 
coração dizia que só eu poderia salvar do esquecimento seu trabalho, sua vida, 
publicando suas obras” (1969, p. 42). O professor e pesquisador de literatura fran-
cesa Masakiyo Miyamoto (1898-1982) traduziu para o japonês a biografia escrita 
em francês por Helena, que a fez publicar em 1947 pela Nippon Insatsu, em Quioto, 
às suas próprias expensas, com farta ilustração visual (Fig. 14). Um exemplar em 
francês encontra-se no Museu da Imigração Japonesa, com dedicatória da autora à 
irmã Margarida e ao cunhado Luiz; outro, em japonês, está na Biblioteca da Univer-
sidade Cornell (EUA).

Riokai, portanto, é poupado de testemunhar a completa derrocada de seu país: 
“Os americanos a partir de 1945 vinham cada vez mais a miúdo bombardear as ci-
dades abertas, primeiramente Nagasaki, Tokio, Yokohama, Nagoya, Kobe, Ossaka 
e Hiroshima por último”, registra Helena (1969, p. 41). Apesar da escassez de ali-

Fig. 14: Helena, Riokai Ohashi Paris et Japon: sa vie et 
son oeuvre, 1947
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mentos e dos incêndios provocados pelas bombas, Helena “só queria salvaguardar 
as pinturas de Riokai”, e relembra o dia 5 de agosto de 1945, quando Ashiya “foi 
quase que totalmente arrasada. Eu tinha passado a noite com uns amigos perto 
da praia e vi de perto as labaredas que cresciam de todos os lados, o crepitar do 
fogo, que faz sumir tudo” (Ibid.). É eloquente sua descrição:

As tropas de ocupação americanas entraram depois de meses. Eu tinha ido 
a Suma e na volta passando por Kobe foi que, precipitadamente fecharam 
as portas da estação e começaram a entrar os batalhões americanos. Os 
mais valentes na frente, barbudos e de mais catadura, empunhando os 
fuzis e arrastando canhões e apetrechos de guerra. Temiam represálias do 
povo, mas nada. Toda gente fugia e tinha medo deles (Ibid.).

Helena, com poucos contatos com estrangeiros no Japão (teve dois alunos milita-
res de piano, bons pagantes que dominavam o idioma francês), sem mercado para 
suas obras, sem mais perspectivas num país sem Riokai, sem um domínio satisfa-
tório da língua japonesa, no dia 19 de março de 1949, finalmente toma o cargueiro 
holandês “Straat-Malakka” que iria levá-la ao Brasil em três meses e uma semana 
(Ibid., p. 43), carregando em suas arcas mais de oitenta quadros do marido e tan-
tos outros seus. Cessa sua identidade de “Madame Helena”, estrangeira francesa 
elegante e sofisticada sem lugar numa sociedade destruída e repleta de soldados 
americanos, ingleses e russos.

HELENA DE VOLTA AO BRASIL

Dizer que a vida de Helena depois de voltar ao Brasil em 1949 foi miserável, como se 
pode ler em algumas fontes, talvez seja um exagero, mas o respeito por sua posição 
de professora de piano e de especialista em coisas francesas de fino trato, e, além 
do mais, a rica atividade pictórica usufruída se perderam certamente, e também se 
evaporou o círculo de Ashiya, com atividades artísticas e lítero-musicais em meio 
a jantares e recepções de amigos ricos, embaixadores e cônsules, senhores estran-
geiros e muitos privilegiados. Helena registra sua busca para se manter da pintura, 
consegue, através do deputado Yukishigue Tamura, expor no saguão do Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, onde conhece o jovem Jorge Mori (“Um grande futuro na arte, 
êsse amigo, cheio de talento e de entusiasmo pela pintura”, p. 50), e, afinal, chega à 
conclusão de que lhe era impossível viver de arte. Após vagar entre Rio de Janeiro 
e São Paulo à procura de um posicionamento na vida, dá aulas de piano e pintura 
na Mogi Mirim que escolhera para morar em 1951 e, a partir de sua mudança para 
Campinas, em 1953, vai aos poucos retomando a sua arte.
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Como pintora, o caminho conhecido por Helena era o de participar de salões, já 
que não possuía contatos em grupos de artistas. E grupos havia: nos anos 1930 se 
formam a Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM), o Clube dos Artistas Modernos 
(CAM), os grupos Santa Helena e Seibi, a Família Artística Paulista. Mas então He-
lena estava na França, e depois no Japão, tomando parte em Salons des Artistes 
Français, galerias modernas em sofisticadas lojas de departamentos, exposições 
individuais ou com Riokai no Japão, em Taiwan e na Argentina.

O Salão Paulista de Belas Artes, do qual Helena almejava participar, tinha já 
história: fundado em 1933, premiou vários artistas nipo-brasileiros: Kiyoji Tomioka 
em 1939; Shigeo Nishimura e Yoshiya Takaoka em 1946; Takashi Suzuki em 1947; 
Takaoka de novo em 1948, com o importante Prêmio Aquisição “Governador do 
Estado”; Hajime Higaki, Jorge Mori, Massao Okinaka, Shigeo Nishimura mais uma 
vez, Kenjir" Masuda, Takeshi Suzuki e de novo Yoshiya Takaoka em 1949, ano de 
retorno de Helena. E, até 1954, outros artistas nipo-brasileiros foram premiados.

O Salão Paulista de Arte Moderna, que perdurou de 1951 a 1959, também premiou 
grande número de artistas nipo-brasileiros: Flávio Shiró, Shigeto Tanaka, Massao 
Okinaka, Tomie Ohtake, Tikashi Fukushima, Manabu Mabe, Tadakiyo Sakai (prêmios 
Governo do Estado, muitas medalhas de ouro, prata e bronze, grandes e pequenas).

E, então, Helena experimenta o grande choque de se ver recusada no XIX Salão 
Paulista de 1954, aos 59 anos, moradora de uma ainda provinciana e por ela des-
conhecida cidade de Campinas:

Mas tive a decepção de ver tudo recusado, depois de ter sido aceita em 
Paris, no Salon des Artistes Français, durante cinco anos consecutivos, no 
Salon des Tuileries e nos melhores Salons do Japão (Helena, 1969, p. 52).

No ano em que o abstracionismo comanda a admiração dos júris, Tikashi Fukushi-
ma (1920-2001) leva o Prêmio Aquisição. A ignorada pintura de Helena continua 
fiel a si mesma: flores, vistas próximas, naturezas-mortas, agora algumas cenas 
mitológicas, numa “fatura acadêmica de tipo impressionista”, segundo se diz.
Quatro anos depois, em 1958, Helena envia duas telas ao Salão Seibi: uma delas é 
adquirida e recebe prêmio, para sua grande felicidade, embora não tenha podido 
ir à abertura por estar adoentada.

Salva do ostracismo por descendentes de japoneses que dela se aproximam, 
atraídos por sua história de vida, pelas suas obras e pelas de seu marido, por sua 
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tenacidade e fidelidade à pintura, em 1965 Helena tem uma exposição organizada 
pelos membros do grupo Seibi, no Centro Cultural Brasil-Japão, graças à pesqui-
sadora de teatro n" Eico Suzuki (1936-2012), que levou a proposta a seu pai, o 
influente arquiteto e pintor Takeshi Suzuki (1908-1987). Foram expostas obras de 
Helena feitas no Brasil entre 1940 e 1941, bem como alguns de Riokai. O catálogo 
teve apresentação de Yoshiya Takaoka, pela parte brasileira, e de Ry"hei Koiso, 
pela japonesa. Helena se esmera:

Todos os compradores dos trabalhos de Riokai foram japoneses; meu 
cunhado Luiz do Rêgo Rangel foi uma exceção. (...) Dr. Suzuki fez muito 
para o êxito da exposição, me levando às redações dos principais jornais 
japoneses e arranjando compradores para indenizar as grandes despesas 
que tive (Helena, 1969, p. 61).

Sabemos também que Eico Suzuki ajudou Helena a datilografar os manuscritos de 
Minha vida, que viria a ser publicada em 1969, na gráfica Saraiva, por auspícios de 
sua família. Em 1966, um ano após terminar de redigir sua autobiografia, falece He-
lena, de causa não revelada. No livro, assim ela conclui a história de sua vida (p. 61):

Eu me retraio cada vez mais no divino refúgio, que para mim é fora do 
tempo e que sempre adoro: a Arte!

Para os familiarizados com a cultura japonesa, a imagem dos ermitãos, poetas 
ou pintores, em seus retiros nas montanhas ou nos campos, é imediatamente 
lembrada.

HELENA E RIOKAI DE VOLTA EM EXPOSIÇÕES RECENTES: 
A PINTURA OCIDENTAL INTERPRETADA

Propomos um outro enfoque para o entendimento de y"ga, muitas vezes com-
preendida como simples imitação da pintura ocidental. Conforme o crítico de arte 
Y#suke Nakahara (1931-2011), “a transformação da arte moderna japonesa não foi 
invariavelmente desenvolvida por rejeição e negação do passado. Foi construída, 
sempre, sobre a afirmação da arte europeia” (2015, p. 19). O autor questiona a 
afirmação veemente de que o Japão teria uma sensibilidade aberta para receber 
culturas estrangeiras, porque, nesse caso, a própria sensibilidade dos japoneses 
se alteraria. Não foi o que aconteceu: “mesmo com a proximidade microscópica 
da pintura a óleo europeia, a visão unificada do homem e da natureza não foi de 
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modo algum destruída” e, ainda, “o lugar da arte contemporânea japonesa é a 
combinação da decomposição do ego (自我) e sua singular unidade com a nature-
za” (Ibid., p. 20). Assim, as obras ao modo y"ga são resultado de uma apropriação 
da técnica ocidental somada a uma concepção de mundo particularmente nipô-
nica: a não centralização do sujeito (o não antropocentrismo) e a relação que o 
homem estabelece com o outro e com a natureza. Portanto, tais obras não podem 
ser confundidas com as produzidas por ocidentais, pois surgem de uma combina-
ção de elementos interculturais.

No entanto, Nakahara observa que a arte japonesa se desloca da “descrição” para 
a “composição”, esta, um traço saliente nas obras ocidentais, marca de uma visão 
racionalista do mundo (Ibid., p. 21). Cabe lembrar que a arte ocidental acadêmica 
primava pelo uso da técnica da perspectiva – visão tridimensional e antropo-
cêntrica do mundo – ao passo que a japonesa destacava ora os detalhes, ora a 
gestualidade, ora múltiplos pontos de vista, a partir da superfície bidimensional. 
Nesse sentido, vemos uma hibridização entre a “composição” agregada do estran-
geiro e a “descrição” detalhada dos cartazes, por exemplo, no caso de Riokai.

Tais observações do renomado crítico da arte japonesa são relevantes também 
quando analisamos a arte dos imigrantes nipo-brasileiros, que hibridizam, de 
certo modo, em graus variados, a sensibilidade japonesa e a técnica ocidental, na 
convivência em terras brasileiras. Nesse sentido, a crítica de arte brasileira Aracy 
Amaral, citando o renomado Mário Pedrosa, faz uma observação similar sobre a 
fusão de elementos, ao discorrer sobre outro artista que viveu na mesma época 
em Paris, o já lembrado Tsuguharu Foujita (1886-1968):

[Foujita] soube não se curvar ante os modismos da Escola de Paris e chegou 
a seu estilo peculiar, suave, sensível, talvez um tanto adocicado para 
muitos, mas que, como diz Pedrosa, soube encontrar um lugar único na arte 
moderna: o de ter feito o milagre de “fundir na sua fatura a água e o óleo, o 
Ocidente e o Oriente” (AMARAL, 2008, p. 17).

O artista imigrante nipo-brasileiro Tomoo Handa (1906-1996) dá o testemunho de 
sua experiência:

Queria recomeçar contra o academicismo, mas não vou seguir o fauvismo. 
Apenas quero me distanciar do naturalismo e dar vida aos sentimentos. Dar 
vida ao sentimento é injetar o cotidiano. Embora seja importante abraçar 
o pensamento, o sentimento vem em primeiro lugar (Handa, 1935, apud 
TANAKA, 2016, p. 83).
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Acreditamos que “sentimento” e “cotidiano” são relevantes para analisar as obras 
ao modo y"ga de Riokai e seus colegas que saíam às ruas de Paris para pintar ce-
nas em lugares ordinários que geralmente passam despercebidos. Suas obras não 
retratam o espaço citadino de forma fiel ao que os olhos enxergam – o que nunca 
foi o objetivo da arte tradicional japonesa – mas transmitem certo sentimento, no 
seu caso, certa leveza, suavidade, delicadeza e, muitas vezes, melancolia.

Desse modo, as pinturas ao modo y"ga de Riokai e dos artistas japoneses que 
estabelecem diálogo com ele dão a ver uma arte que traz o amálgama de uma 
sensibilidade japonesa com as aderências próprias de jovens apaixonados pelo 
Ocidente, pelo novo e por certa noção de “progresso”.

Riokai foi sobretudo um paisagista, mas pintou outros gêneros como figuras 
humanas, natureza-morta, flores. Suas pinturas de paisagens não são de lugares 
iluminados burgueses, mas de velhas ruas, casas e edifícios rotos, restaurantes 
pequenos, fachadas de lojas populares, bancas de jornal, paredes e muros depau-
perados. Interessava a ele a expressão da qualidade de textura de paredes sujas 
e velhas e de cartazes e lambe-lambes rasgados pelo tempo, elemento que se 
tornou frequente em seu estilo composicional. Trabalhava de variadas maneiras, 
ora raspava a tinta enquanto estava fresca e misturava tonalidades com estiletes, 
ora espessava as cores com espátulas de pintar paredes ora utilizava a lâmina da 
faca ou pincel fino e longo para detalhes. “Quanto à coloração, utilizava apenas o 
necessário, branco de prata, amarelo de cádmio, amarelo ocre, vermelho de cád-
mio, vermelho indiano, verde Veronese, verde inglês, azul-cobalto, violeta cobalto, 
terra de Siena, negro de pêssego, negro de marfim” (HELENA, 1947, p. 14).

Suas obras podem, grosso modo, ser divididas em três grandes momentos: as 
obras no Japão, antes da sua viagem à França; as da França em convívio com Sae-
ki e os colegas Yokote, Ogisu e Yamamoto; e as posteriores, quando Riokai busca 
algo pessoal, em companhia de Helena.

Da sua primeira fase, obras de cunho acadêmico e impressionista, sob a orien-
tação do mestre Okada, destacamos Escritório de 1924 (Fig. 15) e Sombra das 
árvores, de 1926 (Fig. 16). Escritório foi uma das quatro pinturas da série da casa 
do fundador da Faculdade Feminina Japão, Jinz" Naruse, baseadas em desenhos 
de observação. Sombra das árvores faz referência ao entorno da casa. Por inter-
médio de uma amiga de Taiwan (Formosa), aluna da Faculdade, Riokai conseguiu 
o trabalho de ilustrar as revistas ali editadas em 1923 e, estabelecido o laço, a 
instituição publicou também fragmentos sobre a vida do artista antes e depois da 
viagem a Paris.

Fig. 15: Riokai, Escritório II (Shosai 2 書斎二), 1924, 
óleo sobre madeira, 24 x 33 cm

Fig. 16: Riokai, Sombra das árvores (Ryokuin 緑陰), 
1926, óleo sobre tela, 61 x 73 cm

Fig.17: Riokai, Paisagem de onde se avista a igreja 
(Ky"kai no mieru f#kei 教会の見える風景), 1928, óleo 
sobre tela, 50 x 61 cm
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Da sua segunda fase, com uma forte influência de Saeki, apresentamos as obras 
Paisagem de onde se avista a igreja (Fig. 17) e A igreja de Morin (Fig. 18). Pode-
-se perceber no primeiro quadro uma preocupação ainda de dar um tratamento 
bonito e limpo à superfície e pinceladas controladas e homogêneas, o que deve 
ter sido motivo de crítica de Saeki. O segundo é pintura realizada quando o casal 
viajou a Villiers-sur-Morin com Saeki e colegas, justamente no momento em que o 
artista se mostra “confuso”, de acordo com Kawasaki (apud MUSEU ASHIYA, 1993, 
p. 8), na luta entre o que havia aprendido e o novo que se manifestava.

Da terceira fase, em que Riokai desenvolve um estilo próprio, com uma certa 
contaminação de Saeki nas obras de cenários urbanos, mas de pinceladas mais 
dóceis, e, de acordo com o artista Masamitsu Kawabata (apud MUSEU ASHIYA, 
p. 92), imbuído de um sentimento poético, destacamos duas obras: Casas verme-
lhas, de 1929 (Fig. 19), e Casas velhas com cartazes, de 1929-33 (Fig. 20).

São fases mais maduras e seguras de Ohashi. Os volumes arredondados e ternos 
criam uma atmosfera delicada e sensível, apesar dos traços fortes. O código 
verbal, personagem favorito nas suas pinturas, está presente na maior parte das 
cenas urbanas parisienses. Sobre Casas vermelhas, o crítico de arte Kawasaki 
(1993, p. 82) comenta que, diferentemente das telas de Saeki, é possível sentir 
nela o aroma da vida cotidiana, uma intimidade. Riokai teria sido bem-sucedido 
em harmonizar força de expressão e calor humano.

Representadas em Casas velhas com cartazes, tais edificações foram pintadas 
em várias ocasiões, tendo sido as preferidas de Riokai. Pelo nome do restaurante, 
Pont Marie, sabemos que se trata de um local próximo à ponte sobre o rio Sena 
que liga a Ilha de Saint Louis ao continente. A tela traz os edifícios pintados em 
cores escuras com charmosos cartazes coloridos nas fachadas, sob um céu claro 
que dialoga com a faixa branca amarelada do lado esquerdo.

Há, na presente exposição, três obras que provavelmente fazem referência a He-
lena: duas aquarelas, Helena lendo (Fig. 21) e Beijando a mão (Fig. 22), e a pintura 
a óleo Dans le jardin j’ai posé (25) (Fig. 23).

Helena lendo mostra a mulher sentada numa poltrona em um terraço, com vesti-
do cor de rosa, cachorro preto e plantas na sacada e uma cena bucólica ao fundo. 
O rosto, cujos detalhes são desenhados a lápis, expressa imersão na leitura da 
carta. Pinceladas mínimas representam a luz e a sombra e o consequente volu-
me no corpo e no vestuário. Destacam-se também os traços livres a grafite nas 
plantas em tons variados de verde, cujo contraste cromático salienta a figura de 

Fig.18: Riokai, A igreja de Morin (Moran no ky"kai モラ
ンの教会), 1928, óleo sobre tela, 60,2 x 73,2 cm

Fig. 19: Riokai, Casas vermelhas (Akai ie 赤い家), 1929, 
óleo sobre tela, 60,5 x 73,5 cm

Fig. 20: Riokai, Casas velhas com cartazes (K"koku no 
aru furui ie 広告のある古い家), 1929-33, óleo sobre 
tela, 60 x 73,2 cm
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Helena. Beijando a mão (Paris) é uma aquarela mais esquemática, quase art déco, 
com algumas partes delineadas a lápis, mas mostra um rapaz de pele amarela 
esverdeada e basta cabeleira (como a do pintor) e uma moça esguia de nariz alto, 
pele rósea, olhos maquiados e penteado Chanel (como Helena usava na época). 
O gesto de beijar a mão, em cena de intimidade que talvez aluda a Helena e ao 
próprio Riokai, se destaca. Tal gesto, às vezes parte de um pedido de casamento, 
feito de joelhos, é alheio aos hábitos culturais de um homem japonês, a não ser 
que ele tenha vivido alguns anos em Paris. Supondo ter sido feita por uma ocasião 
tal, a aquarela teria sido feita em 1930, ano de seu noivado.

Dans le jardin j’ai posé (25) (Posei no jardim – 25, escrito no verso) representa 
Helena em primeiro plano sentada na grama ou sobre um pequeno suporte, 
portando um objeto de leitura, desta vez, um livro. Uma planta do lado esquerdo 
apresenta várias tonalidades em verde com curtas pinceladas e um chapéu se 
encontra ao seu lado, sobre a grama. No segundo plano encontram-se arvore-
dos numa tonalidade verde mais escura, e ao fundo, na parte superior à direita, 
tem-se uma construção à frente de um céu azul. O xadrez geométrico com fundo 
branco e riscos em azul contrasta com a paisagem esverdeada. Helena esboça 
um sorriso dócil, a nosso ver, repleto do amor e da felicidade de que ela fala na 
biografia e na autobiografia.

No entanto, sabemos que essa felicidade não durou muito tempo. Destacamos 
Autorretrato (Fig. 24) e Rosas tristes (Fig. 25) das últimas produções de Riokai.

Naquele ano de 1943, quando a doença invadiu seu corpo, Riokai pintou vários 
autorretratos, algo não usual até então. Levemente posicionado na diagonal, 
com um olhar baixo e direcionado para o lado esquerdo da tela, cabelos volumo-
sos, lábios cerrados, “uma semelhança impressionante à sua expressão triste no 
rosto... Ele porta seu casaco de couro marrom, seu cachecol laranja, os que ele 
usava todos os dias para pintar fora, ou visitar seus amigos” (HELENA, 1947, p. 15). 
Riokai tem expressão serena, mas algo melancólica.

Também pintou flores, como as cinco rosas brancas e abertas, concentradas no 
lado direito da tela sobre um vaso aberto em porcelana azul e branca, com fundo 
verde azulado e pinceladas soltas que ocupam metade do quadro, deixando o 
resto da tela intocado. Helena registra sobre a pintura:

Fig. 21: Riokai, Helena lendo, 1935-1942, aquarela 
sobre cartão, 9,5 x 14 cm

Fig. 22: Riokai, Beijando a mão (Paris), [s.d.] (1930), 
aquarela sobre cartão, 14 x 9 cm

Elas se desfolham uma a uma, como o fim de um noturno de Chopin… “Ah, 
essas rosas não estão nada bem”, disse-me ele, “mas aprendi muito...”. Essas 
foram as últimas que ele fez, em junho de 1943 (HELENA, 1947, p. 15).
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Fig. 23: Riokai, Dans le jardin j’ai posé (25), [s.d.] (1928-
1930), óleo sobre canvas board, 44,5 x 36,5 cm 

Fig. 24: Riokai, Autorretrato (Jigaz" 自画像), 1943, 
óleo sobre canvas board, 46 x 38 cm 

É interessante notar uma tendência vislumbrada no quadro denominado Estreito 
de Magalhães (Fig. 26), de 1941, que revela uma aderência da arte tradicional 
japonesa sobre a arte ocidental aprendida e desenvolvida na França.

Observa-se, aqui, um híbrido da pincelada da pintura tradicional japonesa e uma 
gestualidade no estilo que Riokai havia desenvolvido até então. Como diz ainda 
Helena, o procedimento é simples, mas demanda uma mão segura e uma técnica 
aprofundada, sendo muito similar ao de um artista de suibokuga – pintura tradi-
cional monocromática, obtida a partir do uso do papel washi, tinta sumi e pincel 
fude – ou de shod%, caligrafia que utiliza os mesmos materiais. O modo de elabo-
ração das suas obras mostra uma gestualidade de dança realizada pelo pincel que 
se faz intensamente presente.

Cremos que o mesmo pode ser dito dos trabalhos de Helena: fiel a seu amor pela 
arte (no seu entender, a expressão pictórica de temas da natureza urbana ou ru-
ral, naturezas-mortas, flores, retratos e, na fase final, cenas mitológicas, principal-
mente com tintas a óleo, ou aquarelas e guaches), ela produziu obras que passam 
à deriva do modernismo brasileiro, ou dos ismos europeus e mesmo japoneses, 
e se conectam à tradição aprendida do pai, ainda que em tom bem menor, sem a 
épica grandiosa de temas e a gravidade de paleta. Assim como Riokai não se in-
seriu na corrente principal de artistas de seu país, Helena teve participações com 
pouca visibilidade em Mogi Mirim e em Campinas.
 
Em 1955, por ocasião da exposição de Tadashi Kaminagai 上永井正 (Hiroshima 
1899 – Paris 1982) no saguão do Teatro Municipal de Campinas, Helena, inconfor-
mada com a escassa manifestação dos jornais e do público, resolve escrever uma 
crônica que faz publicar depois de muito custo (“Disse-me o pintor Kaminagai ter 
sido essa minha crônica a melhor cousa que levou de Campinas em 1955”, p. 53). 
Tendo permanecido no Brasil de 1941 a 1955, fugindo da Guerra do Pacífico e da II 
Guerra, Kaminagai teve formação na França desde 1927, e para lá volta, afinal, em 
exílio permanente.

Helena é sensível às obras de Kaminagai, como o fora o jovem Mori em relação às 
dela, o que pode ser explicado por um je ne sais pas quoi que a pintura y"ga trans-
veste na expressão da tinta a óleo sobre tela. Se lembramos o contato com Jorge 
Mori em 1949, quando Helena havia acabado de voltar do Japão, e a longa perma-
nência deste em Paris, e examinamos duas de suas pinturas urbanas (Esquina do 
Anhangabaú e Muro de Paris – da janela do ateliê de André Lhote, ambas de 1952, 
in: AMARAL, 2008, p. 162-163), talvez perscrutemos essa tênue linha de expressão 
propiciada pelo médium da tinta a óleo, que trouxe consigo um modo particular de 
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Fig. 25: Riokai, Rosas tristes (Kanashii bara 悲しい薔薇), 
1943, óleo sobre canvas board, 30 x 40 cm 

Fig. 26: Riokai, Estreito de Magalhães (L’Étroit de 
Magellan), 1941, óleo sobre tela, sem medida 

Helena descreve o processo de pintura: papel de aqua-
rela ou de desenho bem grosso, liso, sedoso, às vezes 
cartão absorvente, pinta sobre ele com agilidade e 
entusiasmo (...) permite-se trabalhar sobre o papel com 
as cores à óleo mesclado com essências e obter, com 
rapidez, uma pintura forte, consistente, com brilho e 
frescor da pintura a óleo. (Helena, 1947, p. 15)

representação verista. Mori volta ao Brasil em 1979, e aqui morre em 2018, tendo 
também ficado à margem dos movimentos da moda na pintura.

A poética de Helena mostra, como em suas pinturas de natureza-morta bem par-
ticulares pela escolha dos elementos, um amálgama de objetos de cunho feminino, 
abanicos de motivos nipônicos ou franceses rococó em meio a bibelôs e vasinhos 
de porcelana e de perfume franceses, ou caixas de laca vermelha ou negra, ou 
caixinhas de música, sobre rendados, panos florais e paninhos delicados de toalete 
feminina. Mesmo comparando tais pinturas com uma tela de vaso de rosas de 1963, 
nota-se uma associação entre elas: um fantasma de rendas, uma centralização in-
certa, linhas fugazes de composição, limites borrados. A pintura Presentes (Fig. 27), 
datada de ca. 1932 conforme o Museu Ashiya6, já está assinada “H Pereira da Silva 
Ohashi”, o que faz supor ser posterior, dado seu casamento ter ocorrido em 1933. De 
qualquer forma, nota-se que a tela já incorpora seu romance com Riokai, nas porce-
lanas delineadas com pinceladas movimentadas, delicadas, expressivas e animadas. 
No abanico, um caso de nobres, provavelmente franceses de antanho, em diver-
timentos ao ar livre completa uma idílica ideia de matrimônio. Uma caixa de laca 
vermelha com motivos geométricos, entretanto, traz uma imagem orientalizante 
um tanto estereotipada, no caso chinesa, mas proporciona balanço composicional.

No Japão, já instalados em Ashiya, Helena e Riokai fazem passeios e viagens para 
pintar in loco templos, castelos e vistas famosas das redondezas. Nara é visitada 
incontáveis vezes pelo casal e se torna objeto de muitas pinturas, não só seus 
templos e santuários, mas o parque imenso, as suaves montanhas, as festividades 
de apreciação de flores de primavera e folhas de outono.

Talvez influenciada pelos muitos passeios feitos com Riokai, também Helena se põe 
a representar locais célebres, como é o caso da pintura intitulada Nara (Fig. 28).

Em Nara, o Grande Santuário Kasuga (Kasuga taisha 春日大社), patrimônio 
mundial da Unesco, fundado em 768, é centro de um dos maiores festivais anuais 
xintoístas, juntamente com o Aoi (Aoi matsuri 葵祭) e o do Santuário Kamo (Ka-
mo-no jinja 鴨神社), ambos em Quioto, aos quais certamente Helena comparece. 
É um complexo de vinte e dois santuários, em meio ao célebre parque dos cervos. 
Helena pinta em primeiro plano uma procissão de lanternas de pedra (há mais 
de três mil no total) que leva aos prédios Heiden e Naokaiden, rumo ao santuário 
principal. Há três portais: Naishimon 内侍門, Seij"mon 清浄門 e Keigamon 慶賀
門. O primeiro é o escolhido, um Portal que não dá acesso aos visitantes, talvez 
por isso menos trafegado. O prédio branco à direita é o Sakadono 酒殿, onde até 
o século XVII se produzia saquê ritual como oferenda aos deuses.

Fig. 27: Helena, Presentes (Omiyage おみやげ), [s.d.] 
(ca. 1932?), óleo sobre tela, 60,8 x 72,4 cm
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6 Consta no Museu a data 1932 por ter se encontrado 
num número deste ano da revista Vanitas (Rio de 
Janeiro), uma tela semelhante. A pintora pode ter 
assinado a obra posteriormente, depois de casada, 
ou ter feito outra versão.

(...) Foi num êxtase que vi as cerejeiras em flôr; fico imensamente grata 
ao Japão por ter me dado essa emoção de beleza para minha arte, para 
minha vida. Amor também seria o presente raro e maravilhoso do Japão... 
Começamos a sair com nossas caixas de pintar fora. O parque Inogashira 
não ficava longe de casa, íamos nos dias ermos da semana fazer longas 
passeatas pelos atalhos, à beira do grande lago, onde as cerejeiras em flôr 
se espalhavam... (p. 24).

Riokai sabia que minha paixão eram as flores – uma primavera conseguiu 
ele mostrar um tapete de tulipas das mais brilhantes côres; fiz algumas 
telas com esses inéditos modelos, também jacintos com as suas folhinhas 
perfumadas e crespas (p. 26).

Apresentaram-me ao Comandante em Chefe das tropas de Kobe, sr. 
Kutcheon que gostava de pintura e que me comprou várias telas de flores, 
o que me ajudou viver por mais dois anos. Também me arranjou para que 
eu expusesse meus quadros em Yokohama no grande hotel, mas nada 
vendi (p. 42).

Das flores, símbolos mutantes conforme as eras, até o século VIII eram as amei-
xeiras as mais apreciadas, e justificavam passeios longínquos para os nobres de 
Yamato. No período Heian (794-1185), as cerejeiras simbolizam a primavera e tudo 
que se lhe associa (o amor nascente, o frescor das folhas novas, o renascer das 
cinzas); daí em diante, flor se torna sinônimo de cerejeira, de rosas pálidos a inten-
sos rosados de agrestes montanhas, onde os ventos despetalam as flores. 

As cerejeiras podem parecer, como para um escritor deprimido como Ry#nosuke 
Akutagawa (1892-1927), uma sucessão de trapos descoloridos, se desfazendo ao 

Fig. 29: Helena, Cerejeiras e mulher de quimono, 1947, 
óleo sobre canvas board, 58 x 68 cm

Fig. 30: Helena, Cerejeiras, [s.d.] (1934-1948), óleo 
sobre canvas board, 35 x 45 cm

Fig. 28. Helena Pereira da Silva Ohashi, Nara, [s.d.] (ca. 
1935?), canvas board, 50 x 60 cm

A perspectiva da obra segue o cânone ocidental, na qual as lanternas e linhas do 
prédio branco fazem o olhar se dirigir para o Portal Naishi, enfatizado pelo colori-
do característico das construções xintoístas. Árvores despeladas e uma incipiente 
coloração na vegetação da montanha aponta o início do outono.

A atividade que Madame Helena vai exercer nas lojas de departamentos no Japão 
também vai contemplar um comércio de bonecas e bibelôs, tecidos, rendas, 
tapeçarias e presentes variados, atestando a curiosidade nipônica pelas coisas 
importadas, que afinal se transformam para ela em motivo de pintura.

Sobretudo nas telas de flores é que se nota o profundo impacto das excursões 
para pintar que Helena, Riokai e amigos fazem nos arredores da afamada Ashiya 
ou de locais célebres de apreciação de cerejeiras e ameixeiras. Registra a pintora 
em sua autobiografia, quando se refere aos anos entre 1934 e 1947:
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longo do rio Sumida. Podem também simbolizar vidas ceifadas, frágeis, de sol-
dados em esquálidos aviões suicidas. No Japão contemporâneo, um respiro para 
os assalariados se embriagarem e recitarem poemas às delicadas e impotentes 
pétalas ao sabor das brisas noturnas (ou trocarem bêbados impropérios entre si).

No Ocidente, flores se tornam a partir do século XVII, com os holandeses, tema 
central e independente, e museus têm numerosas obras-primas de várias épocas e 
culturas e sob diferentes aspectos (lírico, realista, simbólico, decorativo, científico, 
impressionista, expressionista, deformado, sígnico, pop, propagandístico). Tantas 
flores, e tão diversas. Certamente, para Helena, aproximar-se do tema não deve 
ter sido nada difícil. Pintora, amante de flores, busca Helena expressar delicadeza, 
riqueza tonal, sutileza de superfícies e planos, conversas entre diferentes espé-
cies, compartilhamento de matéria e espaço, ocupação tridimensional em foco e 
desfoque, um diálogo entre natureza (flor, caule, folha) e indústria (guarda-sol, pano 
e cesto), como se frui na tela pintada em 1930 em Paris (Fig. 33 A): um tradicional 
cesto de vime prenhe de flores do campo, lírios, margaridas, madibas, crisântemos, 
flores azuis do milho, em tons de branco, rosa, violeta, amarelo, laranja e vermelho 
em profusão harmônica, ora no Museu Ashiya. Na presente mostra da Galeria Arte 
132, há um exemplar (Fig. 33 B) em que um exuberante cesto de vime expõe crisân-
temos de várias espécies, pequenas e grandes, centrífugas e centrípetas, densas 
e etéreas, em plena maturação de rosas e brancos e laranjas e vermelhos e car-
mesins com leves toques de amarelo que se exibem à contemplação. Com mais de 
cem espécies e oitocentas variedades, os crisântemos já eram cultivados na China 
há 2.500 anos, e no Japão entraram nos anos 400, estando sempre presente nos 
arranjos florais e no selo da Casa Imperial. Desde os mais exuberantes espécimes 
coreanos e japoneses, Helena inclui também os singelos crisântemos-margaridas.

Analisando a produção pictórica das flores de Helena, talvez as pintadas na Fran-
ça demonstrem mais foco analítico e enciclopédico, e uma composição centrali-
zada, como as que se vêm aqui, ao passo que as telas do período japonês exibem 
mais imersão subjetiva no ambiente e uma descentralização no eixo do desenho.

A arte de pintar para Helena se voltou numa direção de maior leveza, nas peque-
nas coisas domésticas: um interior de sua própria habitação, arranjos de objetos, 
figuras de observação:

(....) Tínhamos arranjado o primeiro andar do nosso sobradinho em atelier (...). 
Da nossa sacadinha via-se as belas árvores de nosso jardim; quando Riokai 
não saía para trabalhar fora, pintava-se no atelier (Helena, 1969, p. 27).

Fig. 31: Helena, Cerejeiras de Yoshino, [s.d.] (1934-
1948), óleo sobre canvas board, 35 x 45 cm

Fig. 32: Helena, Cerejeiras rosas, [s.d.] (1934-1948), 
óleo sobre canvas board, 50 x 60 cm

Fig. 33 A: Helena, Cesto de flores (Kago no hana 籠の花), 
1930, óleo sobre tela, 80 x 100 cm
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Essa prática de Helena e Riokai, de pintar in loco descobrindo lugares que lhes 
parecem especiais, meio passeio meio trabalho, ou seu entorno no lar em cenas 
construídas, um ao outro, ou a cunhada muito presente em suas vidas, ou autor-
retratos (mais no caso de Helena, até o fim de sua vida, como em Autorretrato 
com gato de 1965, ou seus croquis em pastel oleoso como o de 1962, da presente 
Exposição), cartões-postais para amigos (uma verdadeira mania nacional no Japão 
por ocasiões especiais, como o Ano-Novo), convites particulares para eventos de 
celebração (casamento, reunião musical, encontro poético, jantar memorialístico), 
o visto e o intuído, mais leves e rápidos na aquarela do que nas tintas a óleo, mais 
soltos no papel do que na tela, não se interrompe em busca de outros caminhos 
mais vanguardistas ou ao sabor de modas. Ambos seguiram fiéis em expressar 
através da pintura um léxico pessoal. É digno de nota o valor histórico dos escri-
tos de Helena, a biografia do marido, sua própria autobiografia, bilhetes a amigos, 
escritos talvez ainda por descobrir. Longe de uma lógica de mercado, a artista 
permaneceu desenhando e pintando, motivada pela necessidade inescapável de 
se expressar, assim como foi a prática dos poetas-pintores de antanho, na China e 
no Japão, motivados por valores humanos, ética e visão de mundo.

Imbuída no dia a dia, a prática de desenho, pintura e escrita continua com Helena 
mesmo em seus difíceis momentos na volta definitiva ao Brasil, como pequenos 
mimos a amigos, expressão de cuidado e lirismo que, de outra forma, certamen-
te teriam tornado seus dias mais angustiantes. Prática aparentemente “menor” 
(“Sou poeta menor, perdoai!”, nos sussurra Manuel Bandeira em sua poesia maior), 
as aquarelas em pequenos formatos traduzem sua vivência de dezesseis anos no 
Japão, que a faz se assemelhar a monges zen-budistas em breves anotações de 
momentos de iluminação mínima em dias comuns.

Em Violetas (Fig. 34), uma inscrição fortuita, perecível e imbuída de ternura:

Quando é que vocês veem?
um saudoso abraço
espero sua boa cartinha

Em Rosa vermelha (Fig. 35), registra-se um texto em francês que rescende a poe-
ma, talvez de Charles Baudelaire d’As flores do mal, mas não encontrado por nós. 
Aventamos a hipótese de que, talvez, em “E a cor da rosa era um abismo de ouro”, 
o abismo de ouro (gouffre d’or) pudesse ser um trocadilho com rose d’or, varieda-
de inglesa L. D. Braithwaite, como a representada.

Fig. 33 B: Helena, Cesto de crisântemos, [s.d.] (1934-
1942), óleo sobre tela, 80 x 100 cm

Fig. 34: Helena, Violetas, 
[s.d.] (1951-1961),
aquarela sobre cartão, 
13,5 x 8,5 cm

Fig. 35: Helena, Rosa 
vermelha, [s.d.] (1951-
1961), aquarela sobre 
cartão, 13 x 8,5 cm
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E temos muito o que pensar da pura poesia do cotidiano na expressão de agra-
decimento a um/a amigo/a como a que vemos em uma aquarela sua de uma rosa 
branca em pinceladas econômicas, com um texto no verso (Fig. 36).

Assim como as cerejeiras, os pinheiros são muito apreciados no Japão, e Helena 
se inclinou a pintá-los (Fig. 37), demonstrando muito apreço pela opinião do com-
panheiro, como se lê na inscrição: “Matsu que j’ai fait au Japon / Ashiya / Riokai 
a trouvé bien” [Pinheiro que eu fiz no Japão / Ashiya / Riokai achou bem (feito)]. 
Caracterizam o “bem-feito”, segundo Riokai: a não centralização do motivo no es-
paço pictórico, a superfície deixada virgem de tintas e traços, as cores rebaixadas, 
um certo esbatimento não acabado nas bordas.

Curiosa a pintura Vaso e flores (Fig. 38), em especial pela sutileza em brincar com 
uma fatura acadêmica na forma e deslocada no conteúdo. Se flores são essên-
cia de vida em seu pleno florescer, também belas na forma de botões, quando 
murcham são ignoradas e descartadas sem mais pensar. Um vaso do mais puro 
vidrado azul, que certamente consumiu muitos anos de treino de fatura a tra-
balhadores de cerâmicas e porcelanas, reflete uma janela ausente, com acurácia 
realista, e domina a composição, em contraste de textura, brilho, cor, tato e 
presença. A razão de Helena ter escolhido justamente essa composição aparen-
temente inábil, com um vaso fora de proporção no retângulo de seu universo, e 
crisântemos esquálidos, de talos quebrados, de diferentes variedades e cores, 
parece se relacionar diretamente com sua vida. O crisântemo, símbolo imperial, 
foi levado ao Japão nos anos 400 por monges budistas e considerado sagrado, 
pois se afigurava como símile perfeito do sol (a variedade japonesa tem núcleo 
dourado e escassas pétalas brancas, como as que jazem no primeiro plano da 
pintura, lembrando o sol e seus raios). Podemos iinterpretar essa pintura como 
um preâmbulo para Helena, que depois vai viver longos dezessete anos no Japão, 
tornando presente uma memória que parece estar a ponto de se extinguir, como 
os crisântemos.

Uma tela assinada “H Ohashi / Japan 1942” (Fig. 39), executada em plena guerra, 
quando, impedido de se locomover com liberdade, o casal se dedicava a pintar 
paisagens próximas, o jardim, a própria casa, um ao outro, mostra uma compo-
sição bastante movimentada, com elementos dispostos em enigmático simbolis-
mo. Uma esquálida cadeira de madeira e assento de palha contrasta com outra, 

Et le couleur de la rose était un gouffre d’or 
(…)
Você se lembra?

Campinas 11-8-58. Volto do correio contente de 
trazer os dois livros que v me mandou “página de Au/
ceu?”e “A conquista de Plassaus”. Ahi vai essa rosa 
p. lhe agradecer, nada pode me fazer mais prazer do 
que bons livros. Justamente tinha por uma carta p. 
v. Hontem recebi a notícia que o pae do Riokai tinha 
falecido com 88 anos de idade! Esse pelo menos ficou 
de molho n’este mundo. A mulher d’aquelle escritor 
que traduziu o livro de Riokai também faleceu 
deixando três filhos, ninguém é garantido, contra o 
desconhecido além.

Fig. 36: Helena, Rosa (Abraços de Helena), 1955, 
aquarela sobre cartão, 14,5 x 10 cm
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luxuosa poltrona estofada com braçadeira à Luís XV, francesa certamente; entre 
elas, um vaso propositadamente postado, talvez porcelana com vidrado azul e 
branco, com polpudas flores – crisântemos amarelos, rosas vermelhas, amarelas 
e brancas ocupam o primeiro plano. Personagens os três elementos, dialogando 
conosco e com seu entorno: um armário de curiosidades (talvez os objetos que 
Helena importava da França para seus clientes), a caixa de laca vermelha que já 
vimos em outra pintura, um grande prato de porcelana azul e branca com colori-
do interno, outro vaso com flores e, além da janela acortinada, uma vista luminosa 
que penetra na sala com tépida intimidade. Lembrando que cadeiras são elemen-
tos que se tornam comuns no Japão somente após os anos 1960, primeiramente 
nas grandes corporações e em residências ou cômodos de estilo ocidental.

Helena, entretanto, no fim da vida, dedica-se em seu divino refúgio na cidade de 
Campinas também a cenas mitológicas retiradas da Odisseia de Homero, Calipso, 
Narciso, ninfas fugindo de sátiros e faunos ao som de flautas e pandeiros (p. 60), 
até que se abre para expor profissionalmente de novo. Em 1963, empenha-se 
na mostra “Pinturas Helena P. Silva Ohashi”, aberta de 4 a 20 de setembro no 
Centro de Ciências da Unicamp, composta de 6 obras de Paris, 9 do Japão, 19 da 
série Brasil e 9 de temas clássicos. A exposição recebeu certa atenção – Helena 
guardou recortes dos jornais de Campinas: Correio Popular de 4/07, 07/07, 13/09 
e 23/08/1963, em que consta: “UMA GRANDE PINTORA (...) Libertou-se dos clás-
sicos, mas não aderiu à arte moderna nem à abstrata. (...)”; do Diário do Povo de 
04/09, 05/09, 07/09 e 14/09:

PINTORA DE IDEIAS AVANÇADAS INAUGURA HOJE EXPOSIÇÃO
(...) A presente exposição e o trabalho paciente e dedicado de Helena Pereira 
Silva Ohashi visam oferecer a todos os que dela se acercam uma nova manei-
ra de encarar a vida: novas emoções e principalmente o desejo de criar algo 
que seja digno do que ainda resta de inteligente e humano entre nós, com 
direito a fotografias.

E, assim, Helena, saudosa de Paris, desde seu refúgio de Campinas, consegue um 
pouco de visibilidade, como consta em recorte do Correio Popular de 4 de junho 
de 1965, guardado com carinho:

EXPOSIÇÃO EM HOMENAGEM AO PINTOR RIOKAI OHASHI [FOTO do castelo 
de Himeji]: realizada em 10-12/06 no Centro Cultural Brasil-Japão, Rua São 
Joaquim 381

(...) Riokai Ohashi foi pintor e poeta. Um homem que compreendia o sol, a 
luz, a sombra, as flores e a linguagem do tempo ao passar sobre as flores e a 
linguagem do tempo ao passar sobre as coisas. (...)

Fig. 37: Pinheiros (Matsu 松), [s.d.] (1934-1941), óleo 
sobre canvas board, 26 x 16 cm

Fig. 38: Vaso e flores, [s.d.] (pintada em Paris: 1925-
1930), óleo sobre tela, 53 x 65,5 cm

Fig. 39: Interior com cadeiras, 1942, óleo sobre canvas 
board, 17 x 20,8 cm
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E, de fato, o tempo passa... e passa...

Fig. 40: Helena, Retrato de Riokai,1944, óleo sobre 
tela, 52,5 x 45 cm

Fig. 41: Helena, Autorretrato, ca. 1945, óleo sobre tela, 
45,5 x 53 cm

Meus pensamentos e minha arte são minha fortaleza.
(HELENA, 1969, p. 61)
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Dans le jardin j’ai posé (25) [escrito a mão no verso]
Assinado: Riokai Ohashi
[s.d.] (1928-1930)
Óleo sobre canvas board
44,5 x 36,5 cm
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Helena lendo
Assinado: Riokai
[s.d.] (1935-42)
Aquarela sobre cartão
9,5 x 14 cm
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Bodhisattva Tara
Assinado: Ryokai
1940
Carvão e lápis sobre cartão
31 x 16,5 cm

Beijando a mão
Assinado: Riokai
Paris, [s.d.] (1930)
Aquarela sobre cartão
14 x 9 cm
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Rosas tristes (Kanashii Bara 悲しい薔薇)
Assinado: Riokai Ohashi
1943
Óleo sobre canvas board
30 x 40 cm
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Autorretrato (Jigaz" 自画像)
Assinado: Riokai Ohashi
1943
Óleo sobre canvas board
46 x 38 cm
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Cesto de crisântemos
Assinado: P da Silva Ohashi Japon
[s.d.] (1934-1942)
óleo sobre tela
80 x 100 cm
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Compositio
Assinado: Helena
Paris, 1930
Óleo sobre canvas board
46 x 44 cm
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Vaso e flores
Assinado: H. P. da Silva Paris
[s.d.] (1925-1930)
Óleo sobre tela
53 x 65,5 cm
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Nu feminino
Assinado: H. Ohashi Japan
1936
Óleo sobre canvas board
44,7 x 36,7 cm
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Figura feminina no jardim
Assinado: Helena Ohashi
Japão, [s.d.] (1934-1942)
Aquarela sobre cartão
21 x 27 cm
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Nara
Assinado: Helena Pereira da Silva Ohashi
[s.d.] (1935?)
Óleo sobre canvas board
50 x 60 cm
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Interior com cadeiras
Assinado: H. Ohashi
1942
Óleo sobre canvas board
17 x 20,8 cm
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Pinheiros (Matsu 松)
Assinado: [texto]
Japan, Ashiya
[s.d.] (1934-1941)
Óleo sobre canvas board
26 x 16 cm
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Cerejeiras
Assinado: Helena Ohashi
Japão, [s.d.] (1934-48)
Óleo sobre canvas board
35 x 45 cm

Cerejeiras e mulher de quimono
Assinado: Helena Ohashi
Japão, 1947
Óleo sobre canvas board
58 x 68 cm
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Cerejeiras rosas
Assinado: Helena P da S Ohashi
Japão, [s.d.] (1934-48)
Óleo sobre canvas board
50 x 60 cm
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Portrait de Riokai
Assinado: Helena Ohashi
Japão, 1934
70 x 57 cm
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Vaso de íris amarelo
Assinado: Helena
1951
Aquarela sobre cartão
28,2 x 23,3 cm

Verso
Esboço de flores e folhas
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Rosa em um copo
Assinado: Helena
18-6-54
Carvão sobre cartão
32 x 23,2 cm
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Rosa e folhas vermelhas
Assinado: Helena
1954
Óleo sobre cartão
31,5 x 23,5 cm



75

Flores (verso)
Quando pego no Kotori
30-1-55
Carvão sobre cartão

Flores
Assinado: Helena
1955
Guache sobre cartão
31 x 22 cm
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Rosa (Abraços de Helena)
Assinado: Helena Ohashi 
1955
Aquarela sobre cartão
14,5 x 10 cm
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Miosótis
Assinado: Helena
1956
Aquarela sobre cartão
13,5 x 9 cm

Hibiscos
Assinado: Helena
1958
Aquarela sobre cartão
10 x 15 cm

Flores de maracujá
Assinado: Helena
16-10-56
Aquarela sobre cartão
13 x 9,5 cm
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Souvenir 1
Assinado: Helena
1960
Aquarela sobre cartão
12 x 19 cm

Souvenir 2
Assinado: Helena
1960
Aquarela sobre cartão
12 x 19 cm

Souvenir 3
Assinado: Helena 60
1960
Aquarela sobre cartão
12 x 19 cm

Souvenir 4
[s.d.] (1960?)
Aquarela sobre cartão
12 x 19 cm
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Paisagem
Assinado: Helena P da Silva Ohashi
[s.d.] (1951-61)
Óleo sobre canvas board
50 x 60 cm
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Ao som da Marselhesa
Assinado: Helena
[s.d.] (1951-1961)
Aquarela sobre cartão
10,5 x 14,5 cm
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Orquídeas
Assinado: Helena
[s.d.] (1951-1961)
Aquarela sobre cartão
14 x 9 cm

Rosa vermelha
Assinado: Helena
[s.d.] (1951-1961) 
Aquarela sobre cartão
13 x 8,5 cm

Violetas
Assinado: Helena
[s.d.] (1951-1961)
Aquarela sobre cartão
13,5 x 8,5 cm
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Duas rosas
Assinatura: Helena
1961
Óleo sobre canvas board
13 x 23 cm

Botões de rosa
Assinado: Helena
1962
Óleo sobre cartão
14 x 23 cm
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Rosa e espinhos vermelhos
Assinado: Helena
27-5-60
Óleo sobre cartão
27,5 x 23,5 cm
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Autorretrato
Assinado: Helena
1962
Pastel oleoso sobre cartão
14,5 x 9,5 cm

Autorretrato com gato
Assinado: Helena Ohashi
1965
Óleo sobre tela
48 x 40 cm
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Pintando minhas flores
Assinado: Helena
1-2-55
Grafite sobre papel
31,5 x 22,5 cm

Minhas flores
Assinado: Helena/ Campinas Bresil
31-1-55
Grafite sobre papel
31,5 x 22,5 cm
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Riokai Ohashi
[no Japão: !hashi Ry"kai 大橋了介]
(03/01/1895: Hikone – 31/12/1943: Ashiya)

Helena Pereira da Silva Ohashi
(25/08/1895: São Paulo – 14/12/1966: Campinas)

CRONOLOGIA DE VIDAS: HELENA E RIOKAI

1895: 3 de janeiro – nasce Riokai Ohashi 大橋了介 em Hikone, província de Shiga, 
o primeiro dos oito filhos de Sutesabur", professor de escola fundamental, e Tsu-
ne, que descendia de antiga família guerreira. O avô paterno, Kinsai !hashi, samu-
rai do senhor feudal do clã Ii de Hikone, sob o xogunato Tokugawa, deixou croquis 
de desenhos. Começa a desenhar cedo, impressionando amiguinhos e adultos.

1895: 25 de agosto – nasce Helena Pereira da Silva em São Paulo, filha do pin-
tor Oscar Pereira da Silva (1867–1939) e Julie Pereira da Silva (francesa). O pai 
lecionou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e no Ginásio do Estado, do qual 
também foi diretor.

1903 – (8 anos) Riokai se transfere com a família para Formosa, Taiwan, onde o 
pai dará aulas de língua japonesa numa escola feminina. Taiwan foi possessão 
japonesa desde a vitória sobre a China, de 1895 até 1945.

1910 – (15 anos) Helena começa a estudar desenho e pintura com o pai.

1911 – (16 anos) Expõe seus quadros no ateliê do pai. Freitas Valle aprecia seu 
trabalho e lhe obtém uma bolsa do Pensionato Artístico Paulista para a Europa.
Viajam para a França Helena, pai, mãe e irmã, no navio a vapor holandês Frisia.
Começa a estudar na Academia Julian.
Em novembro morre sua mãe, ao dar à luz sua irmã Judith.
Em dezembro, Oscar Pereira da Silva volta ao Brasil com as duas filhas maiores (a 
bebê Judith fica com a ama de leite francesa).

1912 – (17 anos) Em março, passado o luto, Feitas Valle convence o pai a deixar 
Helena retomar os estudos pelo programa Pensionato Artístico Paulista, e ambos 
viajam para a Europa, e visitam Portugal, Espanha e várias cidades da Itália.
O pai volta ao Brasil. Helena retoma as aulas na Academia Julian, morando próxi-
mo ao Jardim de Luxemburgo.
Estuda também na Academia Colarossi (curso misto) e consegue ser admitida na 
Escola de Belas Artes, no curso de Hebert, onde permanece por alguns meses.

1914 – (19 anos) Helena volta ao Brasil por causa da I Guerra, passando a viver na 
casa do pai, ora com nova esposa. A falta de apoio do pai a faz desistir de pintar, 
de modo que Helena se volta aos estudos de piano com afinco. Nos cinco anos 
seguintes mantém-se lecionando desenho e pintura e cuidando da educação da 
irmã mais nova Margarida.

7 Os dados aqui levantados resultaram de várias 
fontes, entre as quais um diário de Riokai Ohashi 
encontrado no Japão, registrado de abril de 1921 a 
maio de 1926, que permite ter conhecimento sobre 
detalhes da sua vida. Sem dúvida, os escritos de 
Helena foram fundamentais, embora com algumas 
lacunas. Alguns deslocamentos temporais contrariam 
fontes de pesquisadores.
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1915 – (20 anos) Em maio, vai de novo para Paris, dessa vez no navio Flandres. Essa 
informação consta em Enciclopédia Itaú Cultural e em outras fontes, mas, de acordo 
com a autobiografia de Helena, os anos da I Guerra são vividos no Brasil, morando 
com o pai e a irmã Margarida. Note-se que é em 1920 que Helena zarpa no navio 
Andes (não Flandres) rumo a Paris, desta feita sob apoio financeiro do pai.

1916 – (21 anos) Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em Lisboa, 
Portugal. Obtém Menção Honrosa de Primeiro Grau com a pintura O armênio 
(Fonte: Itaú Cultural e expõe também a aquarela Recanto de jardim de Luxem-
burgo. Tarasantchi aponta Menção para a aquarela na SNBA. Simioni refere a 
premiação de O armênio, mas no Rio de Janeiro. A participação não consta no site 
da SNBA de Lisboa (que, entretanto, não traz nenhuma lista). O prêmio aludido 
consta como sendo do ano 1926, mas no Salão Geral de Belas Artes do Rio de 
Janeiro, pela própria Helena.

1917 – (22 anos) Forma-se em março, um pouco tarde que a norma, pois fora repro-
vado em inglês por três vezes. Visita muitos locais de Taiwan como assistente de 
um fotógrafo. Estudando o caderno de desenhos do avô, almeja tornar-se pintor.

1919 – (24 anos) O pai envia-o de volta ao Japão para estudar artes em Tóquio, 
onde a pintura y"ga estava em voga, principalmente a de Cézanne, Gauguin e 
seus contemporâneos. Instala-se na casa de um amigo do pai em Koishikawa.

1919 – (24 anos) Expõe, em janeiro, 46 telas na rua Direita, São Paulo: naturezas-
-mortas e estudos feitos em Paris. Monteiro Lobato escreve sobre a mostra: a 
arte moderna estava começando a ser comentada.

1920 – (25 anos) Helena viaja novamente para Paris, no navio a vapor inglês An-
des, e se inscreve na Académie de la Grande Chaumière. Visita antes a tia-avó e a 
irmã Judith. Com a pensão do pai, começa a viver com as irmãs: Margarida estuda 
na Escola Normal de Música de Paris e Judith na escola básica, além de ter aulas 
de violoncelo.
Helena expõe no Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs, como fará nos cinco 
anos seguintes.

1920 – (25 anos) Presta exame para a Escola de Belas Artes, mas é reprovado e, 
no ano seguinte, não pode mais se candidatar por ter alcançado a idade-limite.
Começa a estudar na Academia Hong" com o prof. Sabur"suke Okada 岡田三郎助 
(1869-1939) que o toma sob sua proteção, durante os cinco anos seguintes.
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1921 – (26 anos) O seu irmão Hideo vai a Tóquio e os dois moram juntos, sustenta-
dos pelo pai.

1922 – (27 anos) Participa da Exposição Geral de Belas Artes com a obra Interior 
de Sala, no Museu Louvre, Porta do Museu de Cluny.

1923 – (28 anos) Entra no Salão de Paris com Sale du Bureau Louis XV.

1923 – (28 anos) Por intermédio de uma colega em Taiwan, Hatsuko Nagano, con-
segue trabalhos de ilustração para a revista Katei Sh#h% da Universidade Femini-
na do Japão (Nihon Joshi Daigaku 日本女子大学). Por indicação da universidade, 
conhece o poeta e escultor K"tar" Takamura 高村光太郎 (1883-1956).

1924 – (29 anos) Helena mora em Paris, mas expõe na Galeria Jorge, na rua São 
Bento, um total de cinquenta telas (Fonte: Itaú Cultural).

1925 – (30 anos) em visita ao pai no Brasil, expõe no Grande Salão do Club Comer-
cial, rua São Bento, 1o andar. Recebe visitas de Pedro Alexandrino, de poetas e 
literatos durante o mês da exposição.
Volta a Paris, mas antes faz exposição em Recife, nos fundos de uma loja de foto-
grafias na rua da Imperatriz (decepção total, nenhuma venda, critica as mulheres 
atrasadas de Pernambuco).

1925 – (30 anos): Participa da I Exposição Hong" de Pintura, da Associação de 
Belas Artes, em Ueno (4-21 de junho).

1926 – (31 anos) Em janeiro, volta ao Brasil. Exposição Geral de Belas Artes no 
Rio de Janeiro (é premiada a pintura O armênio) [o prêmio, entretanto, consta 
como sendo do ano de 1916, conforme site Enciclopédia Itaú Cultural e Simioni, 
em relação à XXIII Mostra]. Não tem contato com os artistas modernos, entre os 
quais “(...) apenas se pronunciava o nome de Picasso – não supunham eles que era 
o poderoso fundador de uma arte, a mais feia e desagradável que jamais se viu” 
(Helena, 1969, p. 17).

1926 – (31 anos) Tenta receber subsídios para estudar no exterior.

1927 – (32 anos) Salon de Femmes Peintres et Sculpteurs. (La Revue Moderne, 
de 27 de março: “Esta jovem e charmosa brasileira se dedica com sucesso aos 
retratos e à natureza-morta. Fiel ao Salão de mulheres pintoras onde já obteve 
bom sucesso, a senhorita Pereira da Silva nos enviou algumas obras de grande 
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distinção; um Pierrô sedutor, um canto de lareira, alguns acessórios originais que 
refletem no gelo em um estudo extremamente brilhante e de uma rara perfeição 
técnica”, apud Helena, 1969, p. 18).

1927 – (32 anos) Vai para a França apoiado pelos professores Sabur"suke Oka-
da e Tamez" !ssumi e por K"tar" Takamura. Encontra casualmente no navio os 
artistas Sadami Yokote 横手貞美 (1899-1931) e Takeo Yamaguchi 山口長男 (1902-
1983), que tinham sido também alunos do prof. Okada, e Takanori Ogisu 荻須高徳 
(1901-1986). Moram juntos em Paris, e Riokai convive com o pintor Y#z" Saeki 佐
伯祐三 (1898-1928). Na capital francesa, frequenta alguns cursos locais, seguindo 
a escola modernista.

1928 – (33 anos) O grupo de Almeida Júnior organiza exposição no Palácio das Arca-
das com um total de 22 obras, entre elas as de Helena e do pai Oscar, além das de 
Georgina de Albuquerque, Eliseu Visconti, Pedro Alexandrino e Rodolfo Bernardelli.
Telas suas integram a Exposição de Belas Artes Muse Italuche: duas naturezas-
-mortas e um pierrô [num total de 16 obras, o único premiado é Alfredo Volpi, com 
a Medalha de Ouro (Fonte: Itaú Cultural)].

1928 (33 anos) – Viaja com Ogisu, Yamaguchi, Yokote, Saeki e família a Villiers-sur-
-Morin e Saint-Germain-sur-Morin para realizar desenhos e pinturas ao ar livre 
(24 dias). É uma época de conflito entre o academicismo ensinado pelo mestre 
Okada e o novo estilo proposto por Saeki, visível nas suas obras. Logo após a 
viagem, Saeki adoece e falece em agosto. Riokai muda-se para Bourg-la-Reine, na 
casa de Sonoji Tsuina (1887-1962), e, mais tarde, para a Rue Lavon,13, permane-
cendo no mesmo bairro.

1929 – (34 anos) Em janeiro, conhece Riokai. Neste ano, Helena é aceita no impor-
tante Salão de Paris com a tela Une petite rue de Martigues. Vernissage de gala 
com presença do presidente Doumergue e celebridades.

1929 – (34 anos) Começa a frequentar a Académie de la Grande Chaumière e 
conhece Helena Pereira da Silva, em janeiro, com quem passa a sair para visitar 
exposições e fazer desenhos e pinturas ao ar livre. Muda-se para Rue Daguerre 11, 
Bourg-la-Reine (arrabalde de Paris), morando com Yokote, no seu ateliê. Participa, 
a partir deste ano, do Salon d’Automne com a obra Un restaurant, bem como do 
Salon des Indépendants.

1930 – (35 anos) Riokai e Helena se tornam noivos.
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1930 – (35 anos) Muda-se para La Rue Tourlaque 22, em Montmartre, 18º Ar-
rondissement. Viaja com o mestre Okada para Áustria, Itália (Roma, Florença e 
Veneza), Turquia, visitando museus e cidades históricas. Participa na 5ª Exposição 
de Arte Shundai com Colina com igreja branca (Shiroi ky"kai no aru oka 白い教会
のある丘) e mais 3 obras.
Enviou obras para Tóquio e vinte foram expostas na Galeria Sanky" Seiyaku em 
Tóquio.

1930 – (35 anos) Participa do Salão de Paris com Amours et fleurs. Endereça a um 
político brasileiro uma carta de apresentação em nome de Tsuguharu Foujita, que 
viaja ao Brasil no ano seguinte.
Na autobiografia, consta que em 30 de novembro deste ano deixa Paris, pois, de-
vido à promulgação da moratória no Brasil, é impossibilitada de receber a pensão 
paterna (hipótese: lapso de memória de Helena).

1931 – (36 anos) Muda-se para La rue Severo 8, 14º Arrondissement [Helena 
registra que Riokai se instala em Impasse du Roet, bem próximo dela, com um 
atelier]. Sai para pintar casas velhas, lojas pequenas de ruas humildes, carrinhos 
dos vendedores ambulantes de flores e frutas.
Trabalhou com desenhos de animação no Studio Paramount.
Participa do Salon d’Automne com a obra Épicerie et journaux.
Participa de 42º Salon des Indépendants com Paysage e Cordonnerie-Charbonnerie.
Faz exposição individual na Galeria T"ky"-d" mas não obtém sucesso.
Riokai envia obras para a Exposição da Academia Imperial de Belas Artes (Teikoku 
Bijutsuin Tenrankai 帝国美術院展覧会), mais conhecida como Teiten – e, a partir 
de 1946, como Nitten (日展, forma abreviada de Nihon Bijutsu Tenrankai 日本美術
展覧会) – e a sua obra Izakaya de 1929 é selecionada.

1931 – (36 anos) Consta em sua biografia de Riokai (publicada em 1947) que Helena 
deixa Paris pensando vender obras no Brasil, prometendo voltar em 10 de novem-
bro do mesmo ano, o que acaba por ocorrer somente em junho do ano seguinte.

1932 – (37 anos) Em março, expõe na sede do Professorado Paulista, no Largo do 
Patriarca (“telas grandes de Paris, de todos os salões em que durante cinco anos 
expus, ruas de Paris com suas carrocinhas vendendo legumes e frutas nos bairros 
populares”, Helena, 1969, p. 20). Segundo Tanaka (2019), Helena exibe telas de 
Riokai também.
Volta a Paris em junho novamente para encontrar-se com Riokai (“meu pai me 
acompanhou até Santos, e ali no cais, me despedindo dele, o abracei para nunca 
mais tornar a vê-lo”, Helena, 1969, p. 20).
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1932 – (37 anos) Riokai participa da Exposition du Groupe Japonais na Galerie 
Zak, Paris.
Participa do 10º Salon des Tuileries com Panthéon e Cordonnerie.
Participa do Salon d’Automne com Vieilles maisons de Paris e Bistro.
Participa do 43º Salon des Indépendants com Café du soleil levant e Paysage.
Selecionado para participar da 24ª Exposição de Arte da Associação de Artistas 
Contemporâneos de Paris.
Expõe a obra Quartier Latin e Maison Rouge na 2ª Exposição da Associação de 
Arte Nova na Galeria da loja de departamentos Mitsukoshi de Osaka.
Segundo Tanaka (2019), tem algumas obras expostas com Helena no Brasil, que 
impressionam Tomoo Handa.

1933 – (38 anos) Em 03 de julho, casa-se com Riokai.
Em Tóquio, onde chega em setembro, Helena é contratada para fazer desenhos 
de moda e cartazes para uma grande revista de Tóquio e torna-se designer de 
moda da loja de departamentos Matsuzaka-ya.

1933 – (38 anos) Casam-se Helena e Riokai no dia 3 de julho e visitam Versalhes e 
Bordeaux em viagens de núpcias. Vão ao Japão no navio Kashima-maru e chegam 
em setembro. Hospedam-se na casa de Kumagai.

1934 – (39 anos) Mudam-se para Osaka, devido à transferência de Helena para a 
Matsuzaka-ya local.

1934 – (39 anos) Helena expõe no Salon do mestre Okada em Tóquio as premia-
das telas apresentadas no Salon de Artistes Français em 1933.
Exp"e na Galeria da loja de departamentos Matsuzaka-ya de Osaka e na sucursal 
de Nagoya.
Expõe todos os anos com o marido.

1934 – (39 anos) Com as obras Vieille rue de Paris, derrière St Michel e Bourg la 
Reine em Neve da época parisiense, conquista o prêmio Shundai na 9ª Exposição 
de Arte Shundai.
Riokai participa de Teiten mas sua obra não é selecionada. Sua exposição indivi-
dual também não obtém sucesso.
Realiza exposição individual em Sanky" Yakkyoku Kaij", Ginza, Tóquio, com as 36 
obras produzidas no Ocidente, mas não tem boa repercussão.

1935 – (40 anos) No dia primeiro de janeiro, mudam-se para um sobrado com 
jardim em volta, à rua Sanj" Gotanda em Ashiya, região sofisticada e afamada 
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por seus milionários próxima a Kobe. Passam a ter uma vida social agitada, com 
festas e jantares, ao lado de personalidades como o cônsul da França e senhora 
Madame Hauchecorne e a baronesa Fujita. Em 1939, Aluísio de Magalhães, novo 
cônsul do Brasil em Kobe, compra dois quadros seus e é responsável pelos trâmi-
tes com o Ministério de Relações Exteriores do Japão (Gaimush").

1935 – (40 anos) Riokai dá aulas de pintura. Expõe em Kobe, Osaka, Nagoya, Taiwan.

1935 – (40 anos) Helena dá aulas de piano em sua residência e também trabalha 
na loja de departamento Matsuzaka-ya como consultora de moda e palestrante 
(“Madame Helena: Laboratório de Vestuário Ocidental” se intitula sua seção). 
Importa bonecas e objetos de porcelana e de moda da França, que fazem muito 
sucesso de venda.

1940 – (45 anos) O casal vem ao Brasil em uma missão de propaganda do Japão 
no navio Hokoku-maru, uma viagem de 45 dias em primeira classe (Helena 
preservou luxuosos cardápios e postais). Riokai vem na posição de “Pequeno 
Embaixador de Arte”.
Em 11 de novembro, participam da mostra de arte e do vernissage promovidos 
pela Embaixada do Japão no Brasil, sob patrocínio da Associação dos Artistas 
Brasileiros. São recebidos pelo então presidente, Getúlio Vargas, e Riokai o pre-
senteia com uma pintura de sua autoria, Castelo de Himeji.
Fazem também, em dezembro, uma exposição no prédio Itá, na rua Barão de Ita-
petininga, em São Paulo. O Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) adquire duas 
obras de Helena Ohashi e a tela O velho porto de Akashi de Riokai. Depois, viajam 
para o Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, sempre produzindo pinturas.

1941 – (46 anos) O casal visita a colônia japonesa de chá em Registro, onde pin-
tam sobre papelão, material mais acessível. Riokai viaja para Marília, Lins e Ribei-
rão Preto em companhia do artista nipo-brasileiro Y#ji Tamaki enquanto Helena 
permanece em São Paulo e Santos. Participam da Sociedade Propagadora das 
Belas Artes. Em Buenos Aires, fazem uma exposição na Galeria de Arte Muller.
A comunidade japonesa de Buenos Aires oferece ao Museu de Belas Artes de 
Buenos Aires o quadro Boutique de cycles de Riokai e La coupe verte de Helena.
Riokai faz, a convite do jornalista e escritor Alexandre Konder, a capa do romance 
A imagem de bronze de Yoshio Nagayo, editado pela Pongetti, sobre a persegui-
ção aos cristãos no início do período Edo. Reveem Portinari, que haviam conheci-
do em Paris.
No dia 29 de julho inauguram uma exposição na Galeria Muller (Rua Florida).
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1942 – (47 anos) Volta o casal para o Japão, no navio Buenos Aires-maru, já decla-
rada a II Guerra Mundial, desta feita sem nenhuma pompa, em camarote próximo 
das privadas. Retornam para sua morada na cidade de Ashiya.

1942 – (47 anos) Riokai faz uma exposição em janeiro na galeria da loja de de-
partamentos Daimaru de Kobe; em março, na Galeria da loja de departamentos 
Matsuzaka-ya de Osaka; e, em julho, ambos expõem os trabalhos feitos no Brasil 
e na Argentina na Galeria da loja de departamentos Mitsukoshi de Tóquio (“... mas 
todos tinham a atenção voltada para a grande tensão entre o Japão e a América; 
a guerra da China que não estava terminada; a arte ficava bem atrás desses fatos 
importantes”, Helena, 1969, p. 38).

1943 – (48 anos) Em 1o de julho, Helena faz recital de piano no Instituto Franco-Ja-
ponês de Quioto com grande sucesso, do que muito se orgulha Riokai.

1943 – (48 anos) Em 31 de dezembro, após três meses internado no hospital da 
Universidade de Osaka, morre, de tumor cerebral, Riokai Ohashi. Helena perma-
nece em Ashiya.

1944-1945 – Helena enfrenta falta de alimentos, terremoto e dificuldades de toda 
a sorte devido à guerra, cuidando da cunhada. No dia 5 de agosto de 1945, Ashiya 
foi quase totalmente arrasada pelos bombardeios. (“O mundo inteiro soube da 
terrível calamidade que aconteceu em Hiroshima, menos no Japão. Os jornais de-
ram uma notícia ínfima sobre uma bomba que havia aniquilado algumas pessoas, 
quando foram destruídas em alguns segundos duzentas e cinquenta mil vidas, 
fora os doentes que até hoje permanecem. Felizmente essa monstruosa verdade 
não foi divulgada. Ter-se-ia morrido de horror”, Helena, 1969, p. 41).

1946-1947 – (51-52 anos) Helena leciona piano para dois oficiais americanos (o 
nipo-americano Ide falava francês). O chefe das tropas, Kutcheon, compra várias 
telas de flores e toma providências para que ela exponha no Grande Hotel de 
Yokohama (sem vendas).

1947 – (52 anos) Helena publica Riokai Ohashi – Paris et Japon: sa vie et son 
oeuvre com tradução para o japonês de Masakyo Miyamoto, impresso no Nippon 
Shashin Insatsu de Quioto, com financiamento próprio.

1949 – (54 anos) Helena volta ao Brasil (depois de um ano e meio de esforços para 
conseguir passaporte), deixando 162 quadros do marido e a casa para a cunhada, 
Ky"ko, em Ashiya. O navio Straat-Malakka faz a rota Kobe, Yokohama, Xangai, Sin-



95

gapura, Penang, Durban, Port Elizabeth, Buenos Aires, Montevidéu, Santos, Rio de 
Janeiro (onde se encontra com o pintor Kaminagai, instalado em Santa Teresa).

1949 – (54 anos) Expõe no Salão Oficial, Rio de Janeiro, em agosto, telas de Riokai 
(Boutique de fleurs, Place Pigalle) e suas (Crisântemos e dálias).

1950 – (55 anos) Expõe, no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, obras suas, de 
Riokai e do pai Oscar. Conhece o jovem Jorge Mori, que muito a ajuda na divulgação 
da mostra. É entrevistada pelo jornal Gazel, com foto junto ao vereador nipo-brasi-
leiro Yukishigue Tamura (“Fiquei definitivamente sabendo que era impossível para 
mim viver de pintura”, Helena, 1969, p. 50). Em São Paulo, mora num porão escuro e 
úmido nos fundos de uma pensão na rua Augusta, por nove meses.

1951 – (56 anos) Muda-se para Mogi Mirim, para uma casinha comprada à rua 
Dr. Jorge Tibiriça, 406, onde mora por três anos. Em novembro, expõe obras em 
Campinas, no Teatro Municipal, com muita dificuldade e nenhuma venda.

1952 – (57 anos) Vende ao governo o quadro Aclamação de Amador Bueno, de 
seu pai, Oscar Pereira da Silva. No mesmo ano, começa a lecionar pintura. Expõe 
com os alunos ainda em Mogi Mirim e Itapira. Por fim, volta para a Europa, dessa 
vez como dama de companhia de uma jovem no transatlântico italiano Augustus 
e para desembaraçar herança de tia em Bordeaux.

1953 – (58 anos) Helena se muda para Campinas. (“Estou ainda com ilusões, vou 
trabalhar para enviar ao Salão Paulista, uma cesta com flores diversas, um pote 
de metal com rosas brancas e mais outro estudo”, Helena, 1969, p 52).

1954 – (59 anos) Helena Ohashi é recusada no Salão Paulista. (“Mas tive a de-
cepção de ver tudo recusado, depois de ter sido aceita em Paris, no Salon des 
Artistes Français, durante cinco anos consecutivos, no Salon des Tuileries e nos 
melhores Salons do Japão”, Helena, 1969, p. 52).

1955 – (60 anos) Promove uma exposição de quadros e obras do marido, Riokai 
Ohashi, em uma sala do Cine Niterói, com ajuda do pintor Yoshiya Takaoka.

1958 – (63 anos) Expõe duas telas no Salão Seibi, onde é premiada (fica feliz mas, 
adoentada, não pode ir à abertura).

1959 – (64 anos) Promove exposição de Riokai em Mar del Plata, com grande ajuda 
do casal Yokohama, na Galeria Velasquez, 13 de julho, que resulta em boas vendas.
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1963 – (68 anos) Em setembro, expõe no Centro de Ciências Brasil-Japão, em 
Campinas; recebe ajuda do casal Goto (“Minhas rosas e gatos foram os mais apre-
ciados, não havendo ainda público para gostar de mitologia”, Helena, 1969, p. 60).

1965 – (70 anos) com estímulo de Eico Suzuki e do pai desta, pintor e arquiteto, 
expõe, ao longo de três dias, no Centro Cultural Brasil-Japão, as obras de Riokai. 
Yoshiya Takaoka assina a apresentação no catálogo, ao lado de Ry"hei Koiso, do 
Japão. Todos os compradores são japoneses, com exceção de Luiz do Rego Rangel, 
cunhado de Helena [outra versão fala de compra pela sobrinha].

1965 – (70 anos) Termina, em 15 de dezembro, suas memórias no livro Minha Vida 
– Brasil – Paris – Japão.

1966 – (71 anos) Helena Pereira da Silva Ohashi falece em 14 de novembro, na 
cidade de Campinas, de causa não revelada.

1969 – A autobiografia de Helena é publicada por iniciativa da irmã Margarida, 
seguindo o mesmo desenho utilizado na biografia de Riokai: uma brochura atada 
com fitas de gorgorão verde.

EVENTOS PÓSTUMOS

1969 –”Exposição de Pintura em homenagem póstuma à pintora Helena Pereira da 
Silva Ohashi”, Salão Nobre da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, em março.

1988 – “Riokai Ohashi” (!hashi Ry"kai 大橋了介), exposição no Naruse Memorial 
Hall da Universidade de Mulheres do Japão (Nihon Joshi Daigaku Naruse Kinenkan 
日本女子大学成瀬記念館), Tóquio, de 12 de janeiro a 10 de março.

1991 – “Artistas que pintaram Paris” (Pari o egaita gakatachi パリを描いた画家た
ち), Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya (Ashiya Shiritsu Bijutsu Haku-
butsukan 芦屋市立美術博物館), Hy"go, de 31 de agosto a 29 de setembro.

1991 – “Artistas que pintaram Paris” (Pari o egaita gakatachi パリを描いた画家た
ち), Museu de Arte em Memória a Ogisu da Cidade de Inazawa (Inazawa-shi Ogisu 
Kinenkan 稲沢市荻須記念館), Aichi, de 8 de novembro  a 01 de dezembro.

1993 – “Exposição de Riokai e Helena Ohashi” (!hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エ
レナ展), Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya (Ashiya Shiritsu Bijutsu Haku-
butsukan 芦屋市立美術博物館), Província de Hy"go, de 10 de abril a 09 de maio.
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1995 – A casa de Kiyo, irmã de Riokai, desaba com o grande terremoto de Kobe 
e os quadros do artista são danificados. As obras, posteriormente recuperadas, 
encontram-se hoje no Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya, Kobe, Japão 
(doação de Kiyo e Hideo, irmãos de Riokai Ohashi).

2005 – O Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya promove uma mostra dos 
trabalhos de Riokai Ohashi intitulada “Dez anos após o desastre do terremoto – 
restabelecimento das pinturas a óleo: restauro e recuperação das obras de Riokai 
Ohashi” (Shinsai kara 10nen yomigaetta aburae !hashi Ry"kai sakuhin no sh#fu-
ku to saisei 震災から10年 よみがえった油絵 大橋了介作品の修復と再生), Museu 
de Arte e História da Cidade de Ashiya (Ashiya Shiritsu Bijutsu Hakubutsukan 芦
屋市立美術博物館), Província de Hy"go.

2018-2019 – Exposição coletiva A coleção “Como as estrelas: vestígios deixados 
por artistas” (Za korekushon “hoshi no y" na = nokosukoto / nokosarerumono” 
ザ・コレクション「星のような・残すこと・残されるもの」), Museu de Arte e História 
da Cidade de Ashiya (Ashiya Shiritsu Bijutsu Hakubutsukan 芦屋市立美術博物館), 
Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya, de 8 de dezembro de 2018 a 11 de 
fevereiro de 2019.

2019 – É realizada uma exposição coletiva com outros artistas de Ashiya como 
Narashige Koide e Tsugur" It" denominada “Estrelas de Ashiya” (Ashiya no sut$ 
芦屋のスター) no Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya. Além das obras, 
são apresentadas fotografias, cartas e diários, totalizando duzentas peças. Cons-
tam da exposição de Riokai: pinturas de paisagens francesas, diário da época em 
que morava na Europa, fotografia tirada junto com o artista de y"ga Y#z" Saeki e 
cartas de Takanori Ogisu e Tsuguharu Foujita a ele destinadas.

2020 – “Tempo de Ashiya: grande exposição do acervo” (Ashiya no jikan dai 
korekushon-ten 芦屋の時間・大コレクション展). Exposição coletiva realizada no 
Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya (Ashiya Shiritsu Bijutsu Hakubutsu-
kan 芦屋市立美術博物館) de 19 de setembro a 8 de novembro, com as obras do 
acervo reunidas ao longo de trinta anos de existência do museu.

As obras do casal encontram-se no Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya, 
no Museu Nacional de Tóquio, Museu de Arte Nakanoshima em Osaka, Museu de 
Arte Moderna de Shiga, Naruse Memorial Hall da Universidade de Mulheres do 
Japão, além de museus e coleções particulares da Argentina e do Brasil.
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Nota: A grafia da época nos nomes das 
obras foi preservada, em mesclas linguísticas, e 
interpretações de Helena para termos japoneses.

EXPOSIÇÕES DE Riokai Ohashi [!hashi Ry"kai 大橋了介]

1930

_Expõe 20 obras na Galeria Sanky" Seiyaku em Ginza, Tóquio (não obtém o 
sucesso esperado).
_Participa da Exposição da Academia Imperial de Belas Artes (Teikoku Bijutsuin 
Tenran’kai) com a obra Bar (Izakaya) de 1929.

1932

_Participa da Exposition du Groupe Japonais na Galerie Zak, Paris.
_Participa do 10º Salon de Tuileries com as obras Pantheón e Cordonnerie.
_Participa do Salon d’Automne com Vieilles maisons de Paris e Bistro.
_Participa do 43º Salon des Indépendants com Café du Soleil Levant e Paysage.
_Selecionado para participar da 24ª Exposição de Arte da Associação de Artistas 
Contemporâneos de Paris.
_Expôs a obra Quartier Latin e Maison rouge na 2ª Exposição da Associação 
de Arte Nova (Shink" Bijutsu Ky"kaiten) na Galeria da loja de departamentos 
Mitsukoshi, Osaka.
_Segundo Tanaka (2019), tem obras expostas com Helena em São Paulo.

1934

_Conquista o prêmio Shundai na 9ª Exposição de Arte Shundai (Museu de Arte 
Metropolitano de Tóquio) com Vieille rue de Paris, derrière St Michel e Bourg-la-
Reine dans la niege, obras da época parisiense.
_“Exposição das obras de Riokai Ohashi da Europa”, Sanky" Yakkyoku Kaij", Ginza, 
Tóquio, 36 pinturas (não teve boa repercussão).

1935

_“Exposição das obras de y"ga de Riokai Ohashi”, Kobe.

1936

_“Exposição de obras de Riokai Ohashi feitas na Europa”, Galeria da loja de 
departamentos Matsuzaka-ya, Osaka.
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1937

_“Exposição de y"ga de Riokai Ohashi”, Pavilhão da Educação de Taipei, de 28 a 30 
de maio.
Obras de Riokai: Primavera, Estudo, Cidade Anthony, Vétheuil, Panthéon, Praia 
de Bourbon, Praça de esquina, Casas verdes, Quartier Latin, Café de esquina da 
cidade, Casas brancas, Floricultura, Jornal, Porto de Marselha, Rio San Jacques, 
Ruínas do Castelo Chibaya, Monte Kong% visto das ruínas do Castelo Akasaka, 
Poente nas ruínas do Castelo Chibaya, Flores (I e II), Frutas, Porto de Akashi, 
Castelo de Nagoya, Castelo de Akashi (I e II), Castelo de Hikone (I e II), Precipícios 
da costa de T%kai (I~VI), Vale de Taroko, Monte Shiba, Paisagem de águas frescas 
(I~III), Subúrbio de &ina (I~IV), Templo Ry#zan, Paisagem de Taiwan (I~III), 
totalizando 50 obras.

1938

_“Exposição de pinturas a óleo de Riokai e Helena Ohashi”, Galeria da loja de 
departamentos Matsuzaka-ya, Osaka.

1940

_“Pinturas de Riokai Ohashi e Esposa”, Escadaria do Anfiteatro de Educação, 
Taiwan, Formosa (15 obras de Riokai, 15 de Helena), de 23 a 25 março.
Obras de Riokai: Tachiaoi (Althaea rosea), Lespedeza, Véspera de Natal, Flores, 
Preparativos, Lago Biwako, Castelo de Himeji, Porto de Akashi, Subúrbio de 
Paris, Palácio de Versalhes, Templo na montanha, Praia Tomonotsu, Monte Ibuki, 
Tsukigase, Ameixeiras, totalizando 15 obras.
_“Exposição de Pinturas de Riokai Ohashi e Helena Pereira da Silva Ohashi”, 
Hotel Palace, Rio de Janeiro, promovida pela Embaixada do Japão no Brasil, sob 
patrocínio da Associação dos Artistas Brasileiros, de 11 a 18 de novembro.
Obras de Riokai: Castelo de Himeji, Santuário Kasuga, Roses trémières, Automne, 
Colina em flor, Porto de Akashi, Porta de Yoshino, Castelo de Himeji 2, Awagi, Mar, 
Ameixeiras, Monte Fuji, Ameixeiras vermelhas, Lago Biwa, Venda na roça, Neve 
sobre o Castelo de Hikone, Hikone em neve, Castelo de Nagoya, Suma, Pantheon 
(Salon de Tuileries), Blanchisseur (Salon des Tuileries), Épicerie et tabac (Salon 
d’Automne), Curiosités (Salon d’Automne), Derrière Notre Dame, Bistro, Meia de 
Seda, Affiches, totalizando 27 obras.
_“Exposição de Pinturas de Riokai Ohashi e Helena Pereira da Silva Ohashi”, 
Prédio Itá, Rua Barão de Itapetininga, São Paulo, de 04 a 19 de dezembro.
Obras de Riokai: Castelo de Himeji, Santuário Kasuga, Roses trémières, Automne, 
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Colina em flor, Pinheiros do Japão, Porta de Yoshino, Castelo de Himeji, Awagi, 
Tomo no ura, Ameixeiras, Monte Fuji, Ameixeiras vermelhas, Lago Biwa, Venda 
na roça, Neve sobre o Castelo de Hikone, Castelo de Himeji 2, Castelo de Nagoya, 
Castelo de Himeji 3, Canal de Osaka, Velha rua de Kobe, Castelo de Himeji 
(aquarela), Nara (aquarela), Suma, Pantheon (Salon de Tuileries), Blanchisseur 
(Salon des Tuileries), Épicerie et tabac (Salon d’Automne), Curiosités (Salon 
d’Automne), Derrière Notre Dame, Noel, Meia de seda, Affiches, Boutique de 
cycles, Hotel de Renaissance, Igreja da Glória (Rio de Janeiro), Cinelândia, 
totalizando 35 obras.

1942

_“Exposição de pinturas a óleo do casal Ohashi”, com obras produzidas na América 
do Sul: Tóquio em janeiro; Galeria da loja de departamentos Daimaru de Kobe, em 
fevereiro; Galeria da loja de departamentos Matsuzaka-ya, Osaka, em março.
Obras de Riokai expostas em março: Estreito de Magalhães, Praça San Martin de 
Buenos Aires, Palácio do Governo de Buenos Aires, Porto de Montevidéo, Entrada 
do porto do Rio de Janeiro, Avenida de praia no Rio de Janeiro, Morro da Glória no 
Rio de Janeiro, Flor de paineira, Bairro Oriental de São Paulo, totalizando 09 obras.
_“Exposição de pintura a óleo do casal Ohashi”, Galeria da loja de departamentos 
Takashima-ya, Nihonbashi, Tóquio, em julho.
Obras de Riokai: Entrada do porto do Rio de Janeiro, Praia de Copacabana no 
Rio de Janeiro, Praia do Flamengo no Rio de Janeiro, Morro da Glória no Rio de 
Janeiro, Praça da Sé em São Paulo, Viaduto do Chá em São Paulo, Palácio do 
Governo de Buenos Aires, Praça Palermo de Buenos Aires, Praça San Martín de 
Buenos Aires, Porto de Montevidéo, Estreito de Magalhães, totalizando 11 obras.

1944

_“Exposição Póstuma Riokai Ohashi”, Galeria da loja de departamentos Hanky#, 
Osaka, em junho.
Obras: Castelo de Hikone (2 obras), Flores de primavera do vaso branco, Pinheiro 
vermelho, Cerejeiras de Yoshino, Paisagem de neve em Hikone, Ashinoko, Templo 
antigo de Nara, Bosque de ameixeira em plena floração, Paisagem em neve 
de Hikone, Autorretrato, Praça Tiradentes no Rio de Janeiro, Entardecer em 
Copacabana, Abadia de São Francisco, Estudo sobre Rio de Janeiro (02 obras), 
Cidade de Bourg-la-Reine, Loja de linhas e carvão, Pantheon, Paisagem de 
escada em Montmartre, Primavera, Em Vétheuil, Bar da cidade, Chafariz da 
Praça Concorde, Praça de Versalhes, Ponte do Rio Sena, Praça Luxembourg no 
outono, Estátua de Vitória da Guerra da Praça Concorde, totalizando 29 obras.
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_“Exposição Póstuma Riokai Ohashi”, Galeria da loja de departamentos 
Takashima-ya, Nihon-bashi, Tóquio, em dezembro.
Obras de Riokai: Castelo de Himeji (02 obras), Canal em volta do Castelo de Hikone, 
Alcea Rosa, Flores de primavera, Autorretrato, Cerejeiras de Yoshino, Ameixeiras 
vermelhas, Templo antigo de Nara, Ashinoko, Canal ao redor do Castelo de Hikone 
(obra inacabada), Santuário Kasuga, Cerejeiras e pereiras do K%t%en, Pantheon, 
Paisagem de Vétheuil, Cidade de Bourg-la-Reine, Casas de subúrbio, Praça Pigalle 
de Montmartre, Rua de subúrbio, Montanha azul e casa branca, Loja de carne suína, 
Bairro antigo de Paris, Flor do vaso azul, Loja de carne de cavalo, Esquina da cidade 
de Montmartre, Loja de brinquedos velhos, Depósito da transportadora, Parede 
velha e propagandas, Loja de linhas, carvão e carvão mineral, Restaurante, Praça 
do Palácio do Governador, Macieira florida, Chafariz da Praça Luxembourg, Trianon 
do Palácio de Versalhes, Ponte do Rio Sena, Estátua de vitória de guerra da Praça 
Concorde, Paisagem de Clamart, Praça Luxembourg, Torre de propaganda e carro, 
Rio Sena, Carro vermelho e carro azul, Prefeitura no dia nacional, Abadia St Francis, 
Anoitecer, Praça Tiradentes, Da época do Corcovado, totalizando 49 obras.

1947

_Exposição de Riokai por ocasião do lançamento do livro Riokai Ohashi – Paris et 
Japon: sa vie et son oeuvre no Instituto Francês de Quioto de 21 a 25 de outubro.

1948

_Exposição especial de 02 obras de Helena e 02 de Riokai na “Mostra Nacional de 
Pintura”, Rio de Janeiro, em 12 de outubro.

1949

_Individual “Helena Ohashi”, Exposição Saguão do Teatro Municipal de São Paulo 
(26 obras dela; 25 de Riokai; 11 do pai), de 16 a 31 de dezembro.

1955

_“Exposição Riokai Ohashi”, Cine Niterói, São Paulo, promovida por Helena, em maio.

1960

_“Exposição Póstuma Riokai Ohashi”, Galeria Umeda, Osaka, de 26 a 30 de agosto.
Obras de Riokai: Cartazes de uma casa velha, Telhados vermelhos, Paisagem 
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de Vétheuil, Catedral, Casa debaixo da colina, Pantheon, Parede com cartazes, 
Mercado, Casa vermelha, Loja, Avenida Brasil, Castelo de Hikone, Izakaya, Flores 
de primavera, Porto de Marcelle, Chafariz, Praia brasileira, Anemone coronaria, 
Santuário Kasuga, Templo de Nara, Paisagem de Paris, Praça Luxembourg A, 
Praça Luxembourg B, Praça Luxembourg C, Barco do Rio Sena, Paisagem de 
Hikone, Portão do Castelo de Hikone, Casa cor de rosa, Parque de diversões de 
Paris e outras dez obras.

1964

_“Exposição Póstuma Riokai Ohashi”, Pavilhão em Memorial à Abertura dos 
Portos, Hikone, de 07 a 09 de novembro.
Entre outras obras de Riokai foram apresentadas: Telhados vermelhos, Paisagem 
de Vétheuil, Casa debaixo da colina, Mercado, Flores de primavera, Castelo de 
Hikone, Torre Tenbin do Castelo de Hikone, Floresta num dia de inverno, Caminho 
com telhados vermelhos, Igreja, Pantheón, Casa cor de rosa, Loja, Hotel de 
esquina, Igreja de construção branca.

1988

_“Exposição póstuma Riokai Ohashi”, Naruse Memorial Hall da Universidade Feminina 
do Japão (Japan Women’s University), Tóquio, de 12 de janeiro a 10 de março.
Obras de Riokai: Vista externa da residência do professor Jinz% Naruse, Escritório 
2, Dormitório, Jardim da Universidade Feminina, Jardim da universidade em 
maio, Sombra da árvore, Jardim da universidade com sagu-de-jardim, Sob 
a grande árvore de bordo, Canteiro de flores, Gladíolos, Paisagem de Paris, 
Mercado, Caminho de telhados vermelhos, Casa vermelha, Mercado, Casa de 
subúrbio, muro e duas figuras humanas, Loja de flores e coroas para funerais, 
Casa velha com cartazes, Cartazes da casa velha, Loja, Rua de Paris, Hotel da 
esquina, Luxembourg, Bourdeau, Nu feminino, Rio de Janeiro, Lírio e gladíolo, 
Flores de primavera, Paisagem com rio, Paisagem de Kobe, Bairro chinês com 
porta azul (Taiwan), Portão do castelo Hikone, Casa com cartazes, Esquina de 
cidade, Cafeteria de cidade, Rio de Janeiro, totalizando 37 obras.

1991

_Exposição “Artistas que pintaram Paris”, Museu de Arte da Prefeitura de 
Nagasaki (Nagasaki Prefectural Art Museum), de 04 a 27 de outubro.
Obras de Riokai: Igreja de Morin, Paisagem com cabana, Paisagem de Morin, 
Paisagem de onde se vê a igreja, Paisagem de uma vila, Paisagem de Paris, Loja 
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de de flores e coroas para funerais, Loja, Mercado, Velho, Casa branca, Cartazes 
da casa velha, Cartazes / Loja de Paris, Restaurante de esquina, Caminhos de 
Paris, Subúrbio do Quartier Latin, Fachada de açougue, Casa velha com cartazes, 
Flores de primavera, totalizando 20 obras.

1991

_Exposição “Artistas que pintaram Paris”, Museu de Arte em Memória a Ogisu da 
Cidade de Inazawa, de 31 de agosto a 29 de setembro.
_Exposição “Artistas que pintaram Paris”, Museu de Arte e História da Cidade de 
Ashiya, de 8 de novembro a 01 de dezembro.

1993

_Exposição “Riokai Ohashi e Helena”, Museu de Arte e História da Cidade de 
Ashiya, de 10 de abril a 9 de maio.

2005

_Exposição “Dez anos após o desastre do terremoto – restabelecimento das 
pinturas a óleo: restauro e recuperação das obras de Riokai Ohashi”, Museu de 
Arte e História da Cidade de Ashiya, de 26 de fevereiro a 10 de abril.

2018-2019

_Exposição coletiva “Como as estrelas: vestígios deixados por artistas”, Museu de Arte 
e História da Cidade de Ashiya, de 8 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.

2019

_Exposição “Estrelas de Ashiya”, Museu de Arte e História da Cidade de Ashiya.
Participam outros artistas de Ashiya, como Koide Narashige e It" Tsugur". Além 
de pinturas, foram apresentadas fotografias, cartas e diários, totalizando 200 
peças. Constam da exposição pinturas de Riokai, suas paisagens francesas, um 
diário da época em que morava na Europa, uma fotografia com o artista de y"ga 
Y#z" Saeki e cartas de Takanori Ogisu e Tsuguharu Foujita a ele destinadas.

2020
 
Exposição “Tempo de Ashiya: grande exposição do acervo”, Museu de Arte e 
História da Cidade de Ashiya, de 19 de setembro a 08 de novembro.

Obra de Riokai mostrada na exposição “Como as 
estrelas: vestígios deixados por artistas”: Paisagem de 
esquina da cidade (Machi kado no f#kei 街角の風景), 
1929-33, óleo sobre tela, 60,3 x 73,2 cm
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EXPOSIÇÕES DE Helena Pereira da Silva [Ohashi]

1911

_Exposição Individual, Atelier de Oscar Pereira da Silva, Av. Brigadeiro Luís 
Antônio.

1916

_13a Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em Lisboa, Portugal. 
Coletiva. Obtém Menção Honrosa de Primeiro Grau com sua pintura Recanto do 
jardim de Luxemburgo (Fonte: Tarasantchi; Helena não registra o evento).
_Exposição Geral de Belas Artes, Rio de Janeiro. Coletiva. Carlos Oswald (júri 
de premiação): Menção Honrosa de Primeiro Grau (Fonte: Itaú Cultural). A obra 
premiada foi O armênio, na categoria “cabeça de expressão” (Fonte: Simioni; 
Helena data o feito em 1926).

1917

_Exposição individual, Casa Aurora, Rua São Bento, São Paulo, em janeiro.

1919

_Exposição individual, Rua Direita, São Paulo (46 telas de naturezas-mortas e 
estudos).
_Exposição individual, Santos, SP (retratos e naturezas-mortas).

1920

_Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs, Paris.

1922

_Exposição Geral de Belas-artes, com Interior de Sala, no Museu Louvre, Porta do 
Museu de Cluny, Paris.
_Exposição Geral de Belas Artes, Rio de Janeiro. Coletiva. Henrique Manzo (org.), 
com Helena, Oscar, Tarsila, Anita, Pedro Alexandrino, Paulo Rossi (total de 23 
artistas somente, incluindo o organizador e membros do júri) (Fonte: Itaú Cultural; 
Helena não registra o evento).



106

1923

_Salon de Paris, com Sale du Bureau Louis XV, Paris.
_Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs, Paris.

1924

_Exposição individual, Galeria Jorge, Rua São Bento, São Paulo, (50 telas, Fonte: 
Itaú Cultural, Helena não registra o evento).

1925

_Exposição individual, Grande Salão do Club Comercial, Rua São Bento (em visita 
ao pai no Brasil).
_Exposição em Recife, nos fundos de uma loja de fotografias na rua da Imperatriz.

1926

_Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro (a pintura O armênio é 
premiada).

1927

_Salon de Femmes Peintres et Sculpteurs, Paris.

1928

_Salão de Belas Artes Muse Italiche; contou somente com 16 obras; o único 
premiado foi Alfredo Volpi, com a Medalha de Ouro (Fonte: Itaú Cultural e 
Tarasantchi; Helena não registra o evento).
_“Grupo Almeida Júnior”, no Palácio das Arcadas: num total de 22 obras, entre 
elas de Helena, do pai Oscar, Georgina de Albuquerque, Eliseu Visconti, Pedro 
Alexandrino, Rodolfo Bernardelli (Fonte: Itaú Cultural; Helena não registra o 
evento).

1929

_Salon des Artistes Français, com Une petite rue de Martigues, Paris.
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1930

_Salon des Artistes Français, com Amours et fleurs, Paris.

1932

_Individual na sede do Professorado Paulista, no Largo da Patriarca (“telas 
grandes de Paris, de todos os salões em que durante cinco anos expus, ruas de 
Paris com suas carrocinhas vendendo legumes e frutas nos bairros populares”, in: 
Helena, 1969, p. 20).

1933

_Salon des Artistes Français, Paris.

1934

_Salon do mestre Okada, Tóquio: expõe as premiadas telas apresentadas no Salon 
des Artistes Français em 1933.
_Em paralelo, ocorre no Brasil: I Salão Paulista de Belas Artes, São Paulo, Volpi 
(Medalha de Bronze), Anita Malfatti (2o Prêmio), Bonadei, Carlos Oswald, Eliseu 
Visconti, Flávio de Carvalho, Georgina de Albuquerque, Guignard, Mário Zanini, 
Oscar Pereira da Silva (Prêmio de Honra), Kiyoji Tomioka, Shigeto Tanaka, Takeshi 
Suzuki, Tarsila, Tomoo Handa, Toyomatsu Sato, num total de 205 artistas, cujas 
premiações maiores foram para desconhecidos hoje (Fonte: Itaú Cultural).
_Helena apresenta uma exposição. Faz outra exposição em Nagoya. Além delas, 
expõe todos os anos em conjunto com o marido, sem registros.

1935

_II Salão Paulista de Belas Artes, São Paulo, Oscar Pereira da Silva é jurado de 
premiação com mais 9 artistas, Bonadei (Prêmio Prefeitura de SP), Helena Ohashi 
(Prêmio Prefeitura de SP), 15 prêmios Prefeitura, entre outras graciosidades 
(Fonte: Itaú Cultural).
_“Madame Helena – exposição de pinturas a óleo e bonecas francesas” em 
Matsuzaka-ya, Osaka.

Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966), O chapéu 
de palha da Itália (Le chapeau de paille d’Italie), 1933, 
Salon des Artistes Français
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1938

_Exposição de pinturas a óleo de Riokai e Helena Ohashi, Galeria da loja de 
departamentos Matsuzaka-ya, Osaka.

1940

_“Pinturas de Riokai Ohashi e Esposa”, Escadaria do Anfiteatro de Educação, Taiwan, 
Formosa (15 obras de Riokai, 15 de Helena), de 23 a 25 de março.
Obras de Helena: Frente à pintura (natureza morta), Cravos, Rosas, Shakuyaku 
(Peônia chinesa), Flores de verão, Tachiaoi (Althaea rosea), Ameixeiras, Yagurumas% 
(Rodgersia podophylla), Uvas, Museu Louvre, Paisagem e quatro outras.
_“Exposição de pinturas de Riokai Ohashi e Helena Pereira da Silva Ohashi”, 
Palace Hotel, organizada pela Embaixada do Japão, Rio de Janeiro (27 obras de 
Riokai, 23 de Helena), de 11 a 18 de novembro.
Obras de Helena: Banzai, Le chapeau de paille d’Italie (Paris, Salon des Artistes 
Français, 1933), Bleuets sous l’ombre, Souvenirs, Porcelaines (Paris, Salon des 
Artistes Français, 1933), Pivoines (Paris), Tachiaoi (Althaea rósea, Japão), Flor 
de cerejeira (Japão), Nara (Japão), Natureza morta, Uvas, Ameixeiras floridas 
(Japão), Ameixeiras (Japão), Cerejeiras floridas  (Japão), Primavera (Japão), 
K%t%en, Paisagem (Japão), Arashiyama, Inogashira (Tóquio), Ameixeiras (Japão), 
Asagaya (Tóquio), Kamakura, Primavera (Japão).
_“Exposição de pinturas de Riokai Ohashi e Helena Pereira da Silva Ohashi”, 
Prédio Itá, rua Barão de Itapetininga, São Paulo (35 obras de Riokai e 33 de 
Helena), de 04 a 19 de dezembro.
Obras de Helena: Banzai, Le chapeau de paille d’Italie (Paris, Salon des Artistes 
Français, 1933), Bleuets sous l’ombre, Souvenirs, Porcelaines (Paris, Salon des 
Artistes Français, 1933), Lírios, Tachiaoi (Althaea rósea, Japão), Flor de cerejeira 
(Japão), Nara (Japão), Natureza morta, Uvas, Ameixeiras floridas (Japão), Ameixeiras 
(Japão), Cerejeiras floridas  (Japão), Primavera (Japão), K%t%en, Paisagem (Japão), 
Arashiyama, Inogashira (Tóquio), Ameixeiras (Japão), Asagaya (Tóquio), Awaji, 
Primavera (Japão), Fuji musume (Clematis), Gladíolos, Chalé espanhol, Crisântemos, 
Rosas, Pêssegos, Tulipas, Tulipas no jardim, Hortênsias, Porcelana de Delft.

1941

_“Riokai e Helena Ohashi”, Galeria de Arte Miller, Buenos Aires (02 quadros 
doados pela colônia japonesa argentina para o Museu Nacional de Belas Artes), 
em julho.
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1942

_“Pinturas de Riokai Ohashi e 30 pequenos objetos de sua esposa”, Tóquio, em 09 
de janeiro.
_“Pinturas a óleo do casal Riokai Ohashi”, Kobe, Galeria da loja de departamentos 
Daimaru, de 10 a 15 de janeiro.
_“Exposição de pintura a óleo do casal Riokai Ohashi”, Galeria da loja de 
departamentos Matsuzaka-ya, Osaka (09 obras de Riokai, 09 de Helena), de 10 a 
15 de março.
Obras de Helena: Rua da cidade do Rio de Janeiro, Aeroporto do Rio, Praia de 
Copacabana, Cinelândia, Praia de Gávea, Porto do Rio – Ilha de Paquetá, Praia 
de Santos, Rua da Glória – São Paulo, Orquídea.
_“Exposição de pintura a óleo do casal Riokai Ohashi”, Galeria da loja de 
departamentos Takashima-ya, Nihonbashi, Salão do Oitavo Andar (11 obras de 
Riokai, 09 de Helena), de 22 a 26 de julho.
Obras de Helena: Lírio branco, Rosas, Rua da Prefeitura do Rio, Praia de 
Copacabana – Rio, Rua do Rio de Janeiro, Praia de Ipanema – Rio, Paraíso – São 
Paulo, Praça San Martin – Buenos Aires, Porto de Montevidéo.
_Hall do Hospital da Faculdade de Medicina Imperial de Osaka, Helena expõe 
Poster de paredes antigas, pintura feita na França.

1948

_“Exposição individual de pintura a óleo de H. Pereira da Silva”, Galeria 
Emuporiamu, Kobe (também obras de Riokai e do pai Oscar), de 10 a 22 de agosto.
_“Mostra Nacional de Pintura”, exposição especial de 02 obras de Helena e 02 de 
Riokai, Rio de Janeiro, em 12 outubro.

1949

_Exposição individual “Helena Ohashi”, Saguão do Teatro Municipal de São Paulo 
(26 obras de Helena; 25 de Riokai; 11 de Oscar Pereira da Silva; conhece o jovem 
Jorge Mori, que a visita diariamente), de 16 a 31 de dezembro.
_“Salão Oficial”, Rio de Janeiro, telas de Riokai (Boutique de fleurs, Place Pigalle) e 
de Helena (Crisântemos e dálias) em agosto.

1951

_“Exposição de Pinturas Helena Ohashi”, Teatro Municipal de Campinas, em 
novembro.



110

1952

_Exposição “Helena e Alunos”, Mogi Mirim e Itapira, Biblioteca Pedro Janussi, Mogi 
Mirim, SP.

1954

_É recusada no Salão Paulista.

1955

_Exposição individual “Tadashi Kaminagai”, Saguão do Teatro Municipal de 
Campinas (Helena escreve crônica sobre as obras).
_Promove exposição de Riokai no Cine Niterói, São Paulo.

1958

_Exposição individual no hall do Cine Niterói (Fonte: Museu Ashiya; Helena data o 
evento em 1955).
_Salão Seibi, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Helena Ohashi é 
premiada).

1959

_Exposição individual de Riokai, Galeria Velasquez, Buenos Aires, promovida por 
Helena.

1963

_“Pinturas Helena P. Silva Ohashi”, Saguão da Universidade de Filosofia, 
Campinas, de 04 a 20 de setembro.
_Exposição individual de Riokai no Centro de Ciências Brasil-Japão, Campinas, 
promovida por Helena.

1965

_Exposição Individual “Helena Ohashi” na Sociedade Brasileira de Cultura 
Japonesa.



111

1969

_“Exposição de Pintura em homenagem póstuma à pintora Helena Pereira da 
Silva Ohashi”, Salão Nobre do Centro Cultural Brasil-Japão, em março.
_Publicação de “Minha Vida Brasil – Paris – Japão” de Helena Pereira da Silva 
Ohashi, Indústria Gráfica Saraiva.

1988

_“Exposição Riokai Ohashi – Pintando Paris”, Universidade Feminina do Japão (37 
obras de Riokai, 03 de Helena), de 12 de janeiro a 10 de março.
Obras de Helena: Igreja, Ponte sobre o rio Sena, Margarida.

2004

_Coletiva “Mulheres Pintoras: a casa e o mundo”, Pinacoteca do Estado, São Paulo 
(50 artistas, entre elas: Georgina de Albuquerque, Alina Okinaka, Regina Gomide 
Graz, Noêmia Mourão, além das mais conhecidas Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, 
Tomie Ohtake, Djanira, Maria Leontina).
_Coletiva “Mulher Moderna”, Ashiya City Museum of Art, Ashiya.

2013

_Coletiva “O Pensionato Artístico na República Velha (1889 – 1930)”, Pinacoteca 
do Estado, 11 artistas (além de Helena, Pedro Alexandrino, Campos Ayres, Mario 
Villares Barbosa, Dario Villares Barbosa, Marcelino Vélez, Marcelino Vélez, 
Oswaldo Pinheiro, Valle Júnior, Lopes de Leão, Monteiro França e Túlio Mugnani).
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Helena e Riokai Ohashi
Foto: Keiko Nakayama, Ashiya, 1938
Nakayama Studio / Nakayama denshi 
shashin kan 中山電子写真館
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Caderneta de permissão para desenhar e pintar no 
Museu Nacional do Louvre, válido de 5 de agosto a 4 
de novembro de 1924 (Helena aos 29 anos), expedido 
pelo Ministério de Belas Artes.
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Riokai (sentado à esquerda), em tempos de estudos 
em Paris, com a equipe de desenho de animação 
do Studio Paramount, onde trabalhou em 1931, 
ano seguinte ao do noivado com Helena. À direita, 
Yoshir" Nagase 永瀬義郎 (1891-1978), afiliado à 
“gravura criativa” (s"saku hanga).

À direita, abaixo do casal Ohashi, em manuscrito: S 
Rousseau / 14 Rue de Richelieu, Paris
No verso, carimbo: Photo-Cler / 14 Rue de Richelieu / 
Tel. Cent. 56-19.
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No verso: “Fotografia Moderna” / Pr José Bonifacio, 
16 – Tel. 2-6752 / No. 22700.

Foto: Keiko Nakayama, Ashiya / Nakayama Studio / 
Nakayama denshi shashin kan 中山電子写真館

Foto: Keiko Nakayama, Ashiya
Nakayama Studio / Nakayama denshi shashin kan 
中山電子写真館
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Autorretrato Helena, óleo sobre papel, 14 x 18 cm, 
variação sobre a pintura da capa do livro 
Minha vida, 1969
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Helena e suas alunas de piano

Dedicatória de Helena: 
« A ma chère élève Mademoiselle Kishimoto Atsuko.
Souvenir de l’audition de piano.
14 Juillet 1940. Hélène Ohashi »
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Casal Ohashi numa exposição de pinturas, tecidos 
e quimonos realizada numa loja de departamentos 
(talvez Takashima-ya), no Japão
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Menus do navio Hokoku-maru na luxuosa viagem de 
ida ao Brasil, em 1940, que Helena guardou em seu 
arquivo de memórias. As imagens são afiliadas ao 
nihonga de temas típicos e turísticos

Menu de almoço do dia 01 de agosto do trecho rumo 
a Buenos Aires, antes de chegar ao Brasil (escolhas 
dos pratos escritas a lápis)

Menu do jantar de despedida no navio Hokoku-maru 
no dia 9 de setembro de 1940
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Helena organizou as fotografias de São Paulo e 
interior nesse álbum, com uma pintura de vista 
urbana, óleo sobre papel, 21 x 15 cm.
Na primeira página consta: “25 Novembre 1940 / Em 
25 de Novembro de 1940 tomamos o trem na Central, 
para São Paulo. Depois de ter passado 2 mezes no Rio 
de Janeiro. / Em São Paulo ficamos 5 mezes.”

Exposição do casal na abertura da exposição de 
Riokai, “Embaixador das Artes do Japão”, no Rio 
de Janeiro em 1940, com o escritor e jornalista 
Alexandre Konder (1904-1953), autor de inúmeros 
livros sobre o Japão, e uma amiga (senhora Atie)
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Vista da abertura da exposição no Rio de Janeiro, 
Hotel Palace, 1940: Helena no centro com chapéu 
claro; Riokai à direita, conversando com um grupo

Helena em frente ao Consulado do Japão, São Paulo, 
01 de janeiro de 1941

Riokai, São Paulo, 1941
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Exposição de Helena e Riokai no prédio Itá, Rua 
Barão de Itapetininga, São Paulo, de 4 a 19 de 
dezembro de 1940

Exposição de Riokai no interior de São Paulo em 1941

Outra exposição de Riokai no interior de São Paulo 
em 1941

Riokai, Helena e jovem não identificada, na cidade de 
Registro, SP, 1941
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Helena, por ocasião da partida a Buenos Aires, em 
1941, Rio de Janeiro, no convés do navio Nan-a-maru

Chegada em Buenos Aires de navio Nan-a-maru no 
dia 22 de junho de 1941

Riokai em Buenos Aires, junho de 1941

Helena, pintando no saguão do hotel, em Buenos 
Aires, 1941
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Helena, em abertura de exposição no Teatro 
Municipal de Campinas, novembro de 1951
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Lista dos artistas dos cartões postais

1. Riokai Ohashi 大橋了介 (1895-1943)
2. Riokai Ohashi 大橋了介 (1895-1943)
3. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966)
4. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966)
5. Sabur"suke Okada 岡田三郎助 (1869-1939)
6. Hiromitsu Nakazawa 中澤弘光 (1874-1964)
7. Shintar" Yamashita 山下慎太郎 (1881-1966)
8. Hakutei Ishii 石井柏亭 (1882-1958)
9. Kunz" Minami 南薫造 (1883-1950)
10. Hisashi Tsuji 辻永 (1884-1974)
11. Noboru Hasegawa 長谷川昇 (1886-1973)
12. Itaru Tanabe 田邊至 (1886-1968)
13. Katsuyuki Nabei 鍋井克之 (1888-1969)
14. Manjir" Terauchi 寺内萬次郎 (1890-1964)
15. Eiz" Okuse 奥瀬英三 (1891-1975)

Entre os objetos e papéis que pertenceram a Helena Pereira da Silva Ohashi 
encontra-se um álbum manufaturado com pintura original de uma cena mítica, 
contendo cartões postais de reproduções de pinturas e fotografias de cidades 
visitadas (Paris, Bretanha, Buenos Aires, Rio de Janeiro, entre outras).

Partindo da constatação de que as pinturas devem ter sido muito apreciadas pela 
pintora, e talvez também pelo marido, pusemo-nos a estudá-las, convictos de sua 
importância no imaginário e na técnica pictórica para o casal.

Além do mais, tais obras testemunham um momento histórico, um retrato vivo do 
status da pintura a óleo, a chamada y"ga (“pintura ocidental”), vertente à qual se 
filiava Riokai, e que tão bem se coadunou com a própria fatura de Helena.

A produção de cartões postais teve início oficial no Japão em 1873 e foi autoriza-
da a fatura privada individual em 1900. A partir desse fato, os cartões postais de 
paisagens (f#keiga), de mulheres-bonitas (bijinga) e mesmo os que registravam 
a guerra russo-japonesa tornaram-se uma tendência da época. São célebres os 
cartões fotográficos delicadamente coloridos a mão que tão bem representam a 
transição da modernidade no Japão. Na coleção do casal Ohashi encontram-se 
alguns exemplares.

Em determinado período, algumas exposições começaram a publicar cartões de 
obras integrantes da mostra. Ou, como no caso do casal Ohashi, publicaram-se 
para anunciar seu papel social frente a determinadas efemérides, como a viagem 
de relações internacionais que fizeram em 1940, à guisa de cartão de visitas.
Existem muitos colecionadores de cartões postais no Japão, e o casal Ohashi tam-
bém se mostra ter sido um deles, mesmo que em pequena quantidade.

1. Riokai Ohashi 大橋了介 (1895-1943), Antigo porto de Akashi (Akashik" 明石港), 
1935 (?)

A cidade de Akashi localiza-se a sul da Prefeitura Hy"go, no Mar Interno a 
oeste de Kobe. Desde o período Edo, abrigava o Castelo de Akashi, desenvol-
vendo-se uma cidade em suas cercanias. A região já é descrita em Narrativas 
de Genji, como travesseiro-de-poemas japoneses antigos, de Hitomaro por 
exemplo, e também sítio de duelos de Musashi Miyamoto. Ju’nichir" Tanizaki 
fez sua mansão na área, e lá localizou o romance As irmãs Makioka. Atualmen-
te reside em suas terras o escritor pop Haruki Murakami. Também no tempo 
do casal Ohashi o local era célebre por suas grandes residências e entreteni-
mentos sofisticados.

1. Riokai Ohashi 大橋了介 (1895-1943), Antigo porto de 
Akashi (Akashik" 明石港), 1935 (?)
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Mas o pintor Riokai busca nessa pintura o velho porto, com suas reminiscências 
parisienses.

No relato de Helena, encontra-se uma referência da viagem a Akashi, mas o ano 
não está especificado, sabe-se que foi após sua mudança para Ashiya em janeiro 
de 1935. A ilha de Awaji, Akashi e Yoshino são locais célebres e muito visitados 
para o casal pintar.

Foram produzidos 3000 exemplares por ocasião da missão do casal para o Brasil, 
em 1940.

O cartão postal ao lado foi enviado ao casal Portinari no dia 15 de abril de 1941 e 
hoje faz parte do Acervo do Projeto Portinari no Rio de Janeiro na seção “Corres-
pondência”.

Está escrito o seguinte texto no verso (que continua na frente) do cartão:

Ilmo. Sr. Portinari

Av. Atlântica, No 228 Capital

Caro e ilustre colega Portinari.

Meu marido e eu ficamos encantados com o seu conselho de grande artista. Foi mesmo para 

nós um momento intenso e inédito de lhe ver, de lhe ouvir, e de apreciar as suas formidáveis 

“oeuvres”. Teríamos imenso prazer de lhe convidar para um almoço japonês, mas quando poderia 

ser? Ainda não temos telefone e eu me enganei no nº da casa, é 109 Rua S. Clemente. Empreen-

do ter essa honra e prazer, queira vir com a sua simpática senhora. Nossas cordiais lembranças. 

Riokai Ohashi e Helena.

2. Riokai Ohashi 大橋了介(1895-1943), Pavilhão Za% e Portão Sanmon de Yoshino 
(Yoshino Za"-d" San’mon 吉野蔵王堂山門), [s.d.] ca. 1935?

O cartão apresenta, por cima da escada, o Portão San’mon e o Pavilhão Za"-d" do 
templo Kinpusen-ji de Yoshino, da Província de Nara, pertencente à religião shu-
gend", numa atmosfera outonal. Shugend" é uma religião sincrética (xintoísmo, 
taoísmo e budismo), originária do período Heian (794-1185) na qual os praticantes 
são denominados shugenja ou yamabushi, os quais fazem rigorosos treinamentos 
de poder espiritual por meio da disciplina nas montanhas.

Za"-d" é a segunda maior edificação em estrutura de madeira depois do Pavilhão 
de Grande Buda do templo T"dai-ji, em Nara. Foi considerado Patrimônio Mundial 

2. Riokai Ohashi 大橋了介(1895-1943), Pavilhão Za% e 
Portão Sanmon de Yoshino (Yoshino Za"-d" San’mon 
吉野蔵王堂山門), [s.d.] ca. 1935?
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da UNESCO, e faz parte dos Locais Sagrados e Rotas de Peregrinação nos montes 
Kii em 20048. O portão que se situa em frente ao pavilhão, atualmente conhecido 
por Portal Ni" (Ni"-mon), traz as esculturas dos guardiões Ni". Embora os portões 
normalmente se situem em frente à fachada dos edifícios, este está na parte opos-
ta, voltado ao norte, com o propósito de receber os peregrinos de Osaka e Quioto.

A pintura foi feita na ocasião em que o casal foi a Yoshino (1935?), como conta 
Helena:

8 A peregrinação nos montes Kii compreende um 
conjunto de locais sagrados: Yoshino e Omine, 
Kumano Sanzan e K"ya-san, ligados por rotas de 
peregrinos às antigas capitais de Nara e Quioto.

Yoshino foi uma das primitivas capitais do Japão, conservando ainda a 
atmosfera do passado. (...) Estava no centro dessa antiga e curiosa cidade, 
uma estreita rua calçada de grossas pedras; (...) essa rua levava a gente a 
uma enorme porta toda de laca vermelha, telhado de pontas recurvadas; 
subia-se por uma alta e empinada escada de pedra para entrar nessa so-
lene porta guardada por dois diabos de pedra, de carrancas ameaçadoras. 
Diziam os antigos que era para afugentar os maus espíritos e proteger o 
deus puro e inocente que estava no templo além da porta. Riokai celebri-
zou esses sítios e essa porta dos deuses numa tela que foi reproduzida em 
cartão postal, em cores (Minha vida, 1969, p. 26).

Foram produzidos 3000 exemplares por ocasião da missão do casal para o Brasil, 
em 1940.

3. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966), O chapéu de palha da Itália (Le 
chapeau de paille d’Italie), 1933, Salon des Artistes Français

Helena tinha 38 anos quando pintou e enviou, cheia de confiança recém adquirida, 
essa obra ao prestigiado Salon des Artistes Français.

Em sua autobiografia consta: “Que prazer pintar ao ar livre, à sombra das 
árvores, sobre a relva eu armava minha composição – uma composição das 
melhores foi “Le chapeau de paille d’Italie, La nappe bleu, Le panier de dessert” 
(Minha vida, 1969, p. 19).

Foram produzidos 3000 exemplares por ocasião da missão do casal para o Brasil, 
em 1940.

3. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966), O 
chapéu de palha da Itália (Le chapeau de paille 
d’Italie), 1933, Salon des Artistes Français
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4. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966), Cerejeira em flor no Parque de 
Inokashira (Cerisiers en fleur au parc d’Inokashira 井ノ頭公園), anos 1930

Estabelecido no período Edo, o parque Inokashira (Inokashira Onshi K"en 井の頭
恩賜公園) localiza-se na região nordeste de Tóquio, no bairro Goten’yama, onde 
se localiza a nascente do rio Kanda. Local famoso para apreciação de cerejeiras, 
atualmente abriga na parte sudoeste o Museu Ghibli de produções de animações.

Registre-se trecho de sua autobiografia referente ao ano 1934:4. Helena Pereira da Silva Ohashi (1895-1966), Cere-
jeira em flor no Parque de Inokashira (Cerisiers en 
fleur au parc d’Inokashira 井ノ頭公園), anos 1930

(...) Foi num êxtase que vi as cerejeiras em flor; fico imensamente grata 
ao Japão por ter me dado essa emoção de beleza para minha arte, para 
minha vida. Amor também seria o presente raro e maravilhoso do Japão... 
Começamos a sair com nossas caixas de pintar fora. O parque Inogashira 
não ficava longe de casa, íamos nos dias ermos da semana fazer longas 
passeatas pelos atalhos, à beira do grande lago, onde as cerejeiras em flor 
se espelhavam (...) O que me magoava era ser muito notada – para onde 
eu ia na rua, havia gente que parava para me ver, passavam-me verdadeira 
revista no traje e depois me fixavam nos olhos como se fosse uma curiosi-
dade mesmo no centro da cidade, era raro ver-se um estrangeiro, os poucos 
que havia habitavam Yokohama (Minha vida, 1969, p. 24).

Foram produzidos 3000 exemplares por ocasião da missão do casal para o Brasil, 
em 1940.

5. Sabur"suke Okada 岡田三郎助 (1869-1939), Nu feminino (Rafu 裸婦), 1935, 
Primeira Mostra de Arte da Associacão Dai-Nibu (Dai ni bukai dai ikkai bijutsu 
tenrankai shuppin 第２部会第一回美術展覧会出品)

Sabur"suke Okada foi o mestre principal de Riokai.

Nasceu em Saga e estudou pintura ocidental com Yukihiko Soyama. Em 1891, tor-
nou-se membro da Associação de Belas Artes Meiji (Meiji Bijutsu-kai) e, em 1893, 
por influência de Seiki Kuroda e Keiichir" Kume, recém retornados da França, foi 
introduzido ao conceito de pintura ao ar livre. Tornou-se professor de y"ga na 
Faculdade de Belas Artes de Tóquio (T"ky" Bijutsu Gakk" 東京美術学校) em 1896 
e foi um dos fundadores da Associação Cavalo Branco (Hakuba-kai) com Seiki 
Kuroda e Keiichir" Kume, a qual era representativa de y"ga, de forte tendência 
impressionista e não acadêmica.

5. Sabur"suke Okada 岡田三郎助 (1869-1939), Nu 
feminino (Rafu 裸婦), 1935
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Recebeu a primeira bolsa do Ministério da Cultura para estudar na França, onde 
teve aulas com Raphaël Collin, e retornou ao Japão em 1902.

Casou-se, em 1906, com Yachiyo Osanai, escritora e crítica de teatro, irmã do 
também escritor, diretor de teatro e crítico de teatro Kaoru Osanai.

Fundou o Centro de Estudos de Pintura Ocidental Hong" (Hong" Y"ga Kenky#jo 本
郷洋画研究所) com Takeji Fujishima, em 1912, que foi frequentado por Riokai. Sete 
anos depois, foi eleito membro da Academia Imperial de Belas Artes e, em 1937, 
recebeu a Ordem da Cultura, condecoração concedida pelo Imperador do Japão.
Suas obras transitam por paisagens e retratos, sobretudo de mulheres, com a 
descrição da textura terna da pele feminina, trazendo marcada sensibilidade 
japonesa ao y"ga.

6. Hiromitsu Nakazawa 中澤弘光 (1874-1964), Menina cantora (Kagi 歌妓),  [s.d.], 
Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa9(Futsuin Junkai 
Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Hiromitsu Nakazawa nasceu em Tóquio. Em 1887, estudou y"ga com Sachihiko 
Soyama e, depois, com Masaaki Horie. Em 1900, ingressou na Faculdade de Belas 
Artes de Tóquio, tendo sido aluno de Seiki Kuroda. Participou da fundação da 
Associação Cavalo Branco e das exposições por ela promovidas. Viajou para a 
Europa em 1922. Fundou, em 1924, a Associação Dias Brancos (Hakujitsu-kai). Já 
era membro da Academia Imperial de Belas Artes desde 1920 e, em 1937, integrou 
a Academia Imperial de Arte, tornando-se então “Artista da Casa Imperial”. Em 
1957, recebeu o Prêmio Personalidade de Mérito Cultural, e, em 1964, a Ordem do 
Sol Nascente, concedidos pelo governo japonês.

7. Shintar" Yamashita 山下慎太郎 (1881-1966), Tangerinas (Mikan 蜜柑),  [s.d.], 
Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Futsuin Junkai 
Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Shintar" Yamashita nasceu em Tóquio, primogênito de uma família de moldu-
reiros. Estudou na Faculdade de Belas Artes de Tóquio, com Takeji Fujishima (da 
escola Hong", onde Riokai estudou) e Seiki Kuroda, graduando-se em 1904. No 
ano seguinte viajou para Paris, via Estados Unidos, e estudou com Raphaël Collin 
e Fernand Cormon, bem como na École des Beaux Arts. Voltou ao Japão em 1910. 
Expôs no Exposição de Belas Artes do Ministério de Educação (Bunten), ganhando 
terceiro prêmio com a obra Leitura (Dokusho 読書, 1908).

7. Shintar" Yamashita 山下慎太郎 (1881-1966), 
Tangerinas (Mikan 蜜柑),  [s.d.]

6. Hiromitsu Nakazawa 中澤弘光 (1874-1964), Menina 
cantora (Kagi 歌妓),  [s.d.]
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Fundou a Associação Segunda Divisão (Nika-kai)10 com Hakutei Ishii e Ikuma 
Arishima. Em 1925, assumiu a função de liderança na divisão de belas-artes na Es-
cola Bunka Gakuin. Em 1931, foi para Paris e ajudou na restauração de um biombo 
Nanban11 da escola Kan" denominado O português, pertencente ao Museu 
Guimet. Em 1932, recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra, condecoração 
honorífica francesa. Em 1936, fundou a Associação Correnteza Única (Issui-kai) 
com Hakutei Ishii e S"tar" Yasui.

Em 1955, Yamashita foi selecionado como Personalidade de Mérito Cultural, e em 1964, 
recebeu a Ordem de Sol Nascente, importante condecoração do governo japonês.

8. Hakutei Ishii 石井柏亭 (1882-1958), Templo Lama da província Rehe (Nekka-ra-
mar" 熱河喇嘛廟), [s.d.] (1938-41), Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na In-
dochina Francesa (Futsuin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Hakutei Ishii, artista de pintura y"ga e gravura, além de crítico de arte, nasceu 
em Tóquio, enquanto filho e neto de artistas de nihonga, Teiko Ishii e Gako Suzuki, 
respectivamente, e irmão do escultor Tsuruz" Ishii. Pintava desde os onze anos, e 
participou intensamente das exposições da Associação de Belas Artes do Japão. 
Aprendeu pintura a óleo com Ch# Asai a partir de 1897 e participou da Associação 
Silêncio (Musei-kai) a partir de 1900, apoiando o movimento do shin-hanga12. Em 
1904, ingressou na Faculdade de Belas Artes de Tóquio, mas abandonou-a por 
motivo de doença ocular. Foi um dos pioneiros no movimento s"saku-hanga13. 
Em 1908, fundou a Associação do Pão (Pan-no-kai) com os literatos Mokutar" 
Kinoshita e Hakush# Kitahara. Foram produzidas estampas de Tóquio com a 
atmosfera tradicional de Edo.

Viajou para Europa no final de 1910 e voltou em 1912. Em 1913, fundou a Associa-
ção de Aquarela do Japão (Nihon Suisaiga-kai) e, em 1914, a Associação Segunda 
Divisão (Nika-kai) com Ikuma Arishima. Em 1922, lecionou na atual Universidade de 
Tóquio e na Escola Bunka Gakuin. Em 1928, recebeu a Ordem Nacional da Legião de 
Honra, condecoração honorífica francesa. Em 1935, deixou a Associação Segunda 
Divisão (Nika-kai) e um ano após, fundou a Associação Corrente d’água (Issui-kai).

Após sua morte, recebeu a Ordem do Sol Nascente, condecoração do governo 
japonês. Deixou muitas estampas xilográficas de paisagem que se associam à 
textura de seus desenhos aquarelados.

9 A Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na 
Indochina Francesa foi realizada em setembro de 
1941 na Galeria da loja de departamento Mitsukoshi 
do bairro de Nihon-bashi, com 162 obras de artistas 
japoneses, e foi depois itinerante por cidades como 
Hanói, Haiphong, Saigon e Hué, com o objetivo de 
estabelecer intercâmbio com a Indochina Francesa 
(atualmente Vietnã, Camboja e Laos).

10 A Associação Segunda Divisão (Nika-kai 二科
会), também chamada de Associação dos Artistas 
Japoneses Progressivos, surgiu em 1914 como uma 
reação ao processo de seleção oficial da Exposição 
de Belas Artes do Japão do Ministério da Educação 
(Bunten 文展), no que se refere à recusa da criação 
de outra seção de y"ga, de uma tendência mais 
progressiva, como havia em nihonga.

11 Nanban refere o estilo pictórico desenvolvido no 
Japão entre 1500 e 1600, com temática e técnica 
visual em conexão com a chegada dos portugueses e 
espanhóis no Japão, a partir de 1504.

12 Shin-hanga (Nova Gravura) nomeia estilo que 
produz estampas xilográficas a partir do final do 
século XIX para início do século XX, seguindo moldes 
anteriores com divisão de funções entre editor, 
artista, entalhador e impressor, como se passava 
com ukiyo-e.

13 S"saku-hanga (Gravura Criativa) nomeia estilo que 
produz estampas xilográficas a partir do final do 
século XIX para início do século XX, concentradas 
em um mesmo artista que desenhava, entalhava 
e imprimia, como na Europa contemporânea, em 
especial os praticantes do expressionismo alemão.

8. Hakutei Ishii 石井柏亭 (1882-1958), Templo Lama 
da província Rehe (Nekka-ramar" 熱河喇嘛廟), [s.d.] 
(1938-41)
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14 Bunten, Teiten e Shin-Bunten foram exposições 
de belas-artes oficiais promovidas pelo Ministério 
da Educação do Japão, que mudaram de nome 
conforme a época. Iniciaram-se em 1907 como 
Exposição de Belas Artes do Ministério de Educação 
(Monbush" Bijutsu Tenrankai 文部省美術展覧
会), mais conhecidas como Bunten (文展), que em 
1935 se tornaram Exposição da Academia Imperial 
de Belas Artes, Teiten (帝展); em 1937, mudaram 
de nome para Nova Exposição de Belas Artes do 
Ministério de Educação Shin-Bunten (新文展) e 
passaram a ser chamadas Exposição de Belas Artes 
do Japão, ou abreviadamente Nitten (日展), no pós-
guerra, a partir de 1946.

9. Kunz" Minami 南薫造 (1883-1950), Tóquio em dia 
de neve (Yuki no hi no T"ky" 雪の日の東京), [s.d.]

10. Hisashi Tsuji 辻永 (1884-1974), Primavera na 
montanha (Yama no haru 山の春), [s.d.]

9. Kunz" Minami 南薫造 (1883-1950), Tóquio em dia de neve (Yuki no hi no T"ky" 
雪の日の東京), [s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Fran-
cesa (Futsuin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Kunz" Minami nasceu em Hiroshima, tendo estudado na Faculdade de Belas Artes 
de Tóquio. Fez viagens de estudos na Inglaterra de 1907 a 1910. Participou ativa-
mente na Exposição de Belas Artes do Ministério de Educação (Bunten)14, Exposição 
da Academia Imperial de Belas Artes (Teiten), Nova Exposição de Belas Artes do 
Ministério de Educação (Shin-Bunten), Exposição de Belas Artes do Japão (Nitten) e 
foi professor da faculdade em que se formou por 43 anos, a partir de 1932. Enve-
redou-se pela pintura a óleo, aquarela e estampas xilográficas. Na sua maturidade, 
viveu na cidade de Yasuura, sua terra natal, e pintou o Mar Interior de Seto.

10. Hisashi Tsuji 辻永 (1884-1974), Primavera na montanha (Yama no haru 山の
春), [s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Fut-
suin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会

Hisashi Tsuji nasceu em Hiroshima e mudou-se com a família para Mito, província 
de Ibaraki. Estudou na Faculdade de Belas Artes de Tóquio, tendo aprendido y"ga 
com Seiki Kuroda e Sabur"suke Okada. No início da carreira pintava sobretudo 
animais, mas, após a viagem à Europa em 1920-1921, voltou-se a paisagens, com 
ênfase a árvores e flores do campo, utilizando cores claras e alegres muito próxi-
mas do estilo da Associação Cavalo Branco. Esteve na Coreia em 1925.

Em 1947, tornou-se membro do Academia Imperial de Arte, atual Academia de 
Arte do Japão, e, dois anos depois, foi eleito o primeiro presidente do conselho 
das Exposições de Belas Artes do Japão (Nitten), cargo que ocupou de 1958 a 
1969, tendo cumprido um papel relevante no universo da pintura y"ga nas déca-
das de 1920 a 1980. Recebeu o Prêmio Personalidade de Mérito Cultural, a Ordem 
do Tesouro Sagrado e a Medalha de Honra de Faixa Púrpura, concedidos pelo 
governo japonês.

11. Noboru Hasegawa 長谷川昇 (1886-1973), A dançarina (Maiko 舞妓), [s.d.], 
Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Futsuin Junkai 
Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Noboru Hasegawa nasceu em Wakamatsu, província de Fukushima, e cresceu em 
Otaru, Hokkaid". Estudou y"ga na Faculdade de Belas Artes de Tóquio (1905-1910) 
tendo como professor Seiki Kuroda. Estudou também com Tsuguharu Foujita. 
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Participou da Segunda Exposição de Belas Artes do Ministério de Educação. Foi 
para Paris em 1911, atraído pelas obras de Renoir e Cézanne, teve contatos com 
Van Dongen, voltou para o Japão em 1915.

Em 1921, viaja novamente para a Europa por um ano. Funda com amigos artistas a 
Associação Sol Primaveril (Shun’y"-kai 春陽会) em 1923. No entanto, sai do grupo 
em 1938 e torna-se jurado da Exposição de Belas Artes do Ministério de Educação 
em 1941. Recebeu o Prêmio Ordem do Sol Nascente. Pintou retratos, nus femini-
nos, atores do teatro kabuki e bonecos do teatro bunraku.

12. A. Itaru Tanabe 田邊至 (1886-1968). Espelho (Kagami 鏡), [s.d.], 4ª Exposição da 
Associação Hakuch" (白朝会第四回展覧会)

B. Itaru Tanabe 田邊至 (1886-1968), Biombo bordado (Sh#hei 繍屏), [s.d.], (Teikoku 
Bijutsukan’in Dai j#nikai Bijutsu Tenrankai 帝国美術館院第十二回美術展覧会)  

Itaru Tanabe nasceu em Tóquio. Irmão do renomado filósofo Hajime Tanabe, estu-
dou na Faculdade de Belas Artes de Tóquio, foi aluno de Seiki Kuroda e se formou 
em 1910. Em 1919, foi para Europa como pesquisador do Ministério da Educação 
do Japão, tendo voltado em 1921. Participou da Exposição de Belas Artes do 
Ministério de Educação (Bunten), Exposição da Academia Imperial de Belas Artes 
(Teiten), e conquistou vários prêmios. Tornou-se professor da faculdade onde es-
tudou, no período de 1928 a 1944, e, na época da guerra, participou do grupo que 
produziu pinturas de batalhas.

Em 1934, fundou a Associação Maré Branca (Hakuch"-kai 白潮会), mas, após a 
guerra, retirou-se ao setor administrativo do Museu de Arte de Kanagawa.

13. Katsuyuki Nabei 鍋井克之 (1888-1969), Jardim à noite (Yoru no k"en 夜の公
園), [s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Fut-
suin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Katsuyuki Nabei nasceu em Osaka, estudou na Faculdade de Belas Artes de 
Tóquio. Após a viagem para a França, tornou-se membro da Associação Segunda 
Divisão (Nika-kai) em 1923 e fundou o Centro de Estudos de Y"ga Shinano-bashi 
com Narashige Koide e Jutar" Kuroda. Tornou-se professor da atual Faculdade de 
Belas Artes de Osaka em 1964. Amigo do escritor K"ji Uno, produziu várias ilustra-
ções para seus livros.

11. Noboru Hasegawa 長谷川昇 (1886-1973), A dança-
rina (Maiko 舞妓), [s.d.]

12. A. Itaru Tanabe 田邊至 (1886-1968). Espelho 
(Kagami 鏡), [s.d.]
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12 B. Itaru Tanabe 田邊至 (1886-1968), Biombo 
bordado (Sh#hei 繍屏), [s.d.]

13. Katsuyuki Nabei 鍋井克之 (1888-1969), Jardim à 
noite (Yoru no k"en 夜の公園), [s.d.]

14. Manjir" Terauchi 寺内萬次郎 (1890-1964), Partitura (Gakufu 楽譜), [s.d.], Expo-
sição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Futsuin Junkai Nihon 
Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Manjir" Terauchi nasceu em Osaka, é conhecido por desenhos e pinturas de nus 
femininos. Em 1934 mudou-se para Urawa, província de Saitama, e ficou muito 
conhecido como um de seus artistas representativos. De 1943 até 1950 foi profes-
sor na Escola de Belas Artes de Tóquio e recebeu inúmeros prêmios. Formou com 
seus discípulos a Associação Musashino, mais tarde renomeada Yono.

A pintura reproduzida no cartão postal mostra uma fatura mais aguada do que a 
corrente na pintura a óleo.

15. Eiz" Okuse 奥瀬英三 (1891-1975), Outono tardio em My%gi (My"gi bansh# 妙
義晩秋), [s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa 
(Futsuin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Eiz" Okuse nasceu na província de Mie e foi um dos artistas representativos do 
bairro de Urawa na cidade de Saitama. Tornou-se professor da Escola de Arte do 
Pacífico (Taiheiy" Y"gakai Kenky#jo). Ganhou prêmios seguidos nas exposições da 
Academia Imperial de Belas Artes (Teiten). Mudou-se para Urawa em 1931, onde 
permaneceu até a morte.

Foi um dos fundadores da Associação de Pintura Ocidental Nova Luz (Shink" 
Y"ga-kai), Sociedade Acácias (Kaijusha) e Associação Revelação Divina (Shigen-
-kai). Na época do pós-guerra, fez pinturas de paisagens, sobretudo de montanhas. 
Recebeu a Ordem do Tesouro Sagrado, importante condecoração do governo japonês.

16. Usabur" Ihara 伊原宇三郎 (1894-1976), Colete Verde (Midori no chokki 緑の
チョッキ), [s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa 
(Futsuin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会) 

Usabur" Ihara nasceu em Tokushima. Estudou na Faculdade de Belas Artes de 
Tóquio de 1916 a 1921. Casou-se em 1924 com Shigeko Yuki, escritora ganhadora 
do importante Prêmio Akutagawa. Viajou para a França em 1925 para fazer um 
estágio internacional pelo Ministério de Agricultura e Comércio. Lá, simpatizou-se 
com Picasso, vindo a escrever mais tarde sobre ele, e também copiou A grande 
odalisca de Dominique Ingres no Museu do Louvre. Foi aceito a participar no Salon 
d’Automne em 1927 e 1928.

14. Manjir" Terauchi 寺内萬次郎 (1890-1964), Partitura 
(Gakufu 楽譜), [s.d.]

15. Eiz" Okuse 奥瀬英三 (1891-1975), Outono tardio 
em My%gi (My"gi bansh# 妙義晩秋), [s.d.]
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Voltou ao Japão em 1929 por motivos econômicos e, em 1932, tornou-se professor 
da Faculdade de Belas Artes de Tóquio. Participou das exposições da Academia 
Imperial de Belas Artes (Teiten). Na Segunda Guerra, produziu pinturas históricas, 
registrando cenas de batalhas nos países asiáticos. Na fase pós-guerra, partici-
pou do júri da Exposição de Belas Artes do Japão (Nitten) e tornou-se diretor da 
Associação dos Artistas Japoneses em 1949. Foi também membro da Comissão 
de Instalação do Museu Nacional de Arte Ocidental de Tóquio em 1953. Em 1956, 
participou da Bienal de Veneza como representante do Japão. Recebeu a Medalha 
de Honra Imperial Faixa Púrpura em 1971.

17. Toshio Nakanishi 中西利雄 (1900-1948), Mademoiselle H (マドモアゼルH), 
[s.d.], Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa (Futsuin 
Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会) 

Toshio Nakanishi nasceu em Tóquio e estudou na Faculdade de Belas Artes da 
mesma cidade. Na década de 1920 participou da Exposição de Aquarela do Japão 
e da Exposição da Academia Imperial de Belas Artes (Teiten). Em 1928, foi para a 
França, tendo sido a sua obra selecionada para o Salon d’Automne quando conta-
va 30 anos. Voltou para o Japão em 1931.
Em 1936, formou a Associação Nova Produção (Shinseisaku Ky"kai) com Gen’ichir" 
Inokuma e Ry"hei Koiso.

18. Pierre Bonnard ボンナール (1867-1947), Paisagem (F#kei 風景), [s.d.], acervo 
da Família Kirishima 桐島家蔵
 
Bonnard era um dos artistas preferidos de Riokai, motivo pelo qual Helena deve 
ter guardado esse cartão postal.

Pierre Bonnard, artista francês, deveria se formar em Direito na Sorbonne, de 
acordo com a expectativa do pai, mas o destino o levou à Academia de Belas Artes 
e à Academia Julian, escolha de muitos pintores do Japão e também do Brasil. Fez 
parte do grupo Nabis, juntamente com Maurice Denis e Édouard Vuillard. Foi cha-
mado por seus companheiros de “nabi japonês” por ter ficado impressionado com 
uma exposição de arte japonesa. Foi colecionador de objetos japoneses, principal-
mente de estampas ukiyo-e.

É possível estabelecer, assim, um forte laço estético que faz suas obras dialoga-
rem com o Japão.

16. Usabur" Ihara 伊原宇三郎 (1894-1976), Colete 
verde (Midori no chokki 緑のチョッキ), [s.d]

17. Toshio Nakanishi 中西利雄 (1900-1948), 
Mademoiselle H (マドモアゼルH), [s.d.]
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19. Seiji T"g" 東郷青児 (1897-1978), Azul marinho e roxo (Kon to murasaki 紺と紫), 
[s.d.] (ca. 1941), Exposição de Pintura Japonesa Itinerante na Indochina Francesa 
(Futsuin Junkai Nihon Ekaki Tenrankai 佛印巡回日本絵書展覧会)

Seiji T"g" nasceu em Kagoshima, graduou-se pela renomada escola de elite 
Universidade Aoyama Gakuin, tendo realizado uma mostra individual no Museu 
de Arte de Hibiya já aos 18 anos. Foi para a França em 1921, onde participou do 
movimento futurista, tendo retornado ao Japão em 1928. Em sua primeira fase 
após o retorno, filiava-se ao movimento moderno europeu, principalmente o 
surrealismo, e, na segunda, no período pós-guerra, voltou-se a figuras femininas 
com contornos curvos e suaves e cores delicadas. Boêmio, tentou suicídio com 
sua amante, o que foi malsucedido, e, logo depois, passou a viver com a famosa 
escritora Chiyo Uno.

Recebeu o Prêmio de Academia de Arte do Japão em 1957, tornou-se membro da 
Academia de Arte do Japão em 1961 e foi condecorado com o Prêmio Ordem do 
Sol Nascente em 1976. Após a sua morte, foi nomeado Personalidade de Mérito 
Cultural pelo governo japonês. Grande parte das suas obras fazem parte do acer-
vo do Museu de Arte SOMPO, em Tóquio. A obra, Azul marinho e roxo, foi exposta 
na 28ª Nika-ten de 1941.

Seu contato com o Brasil pode ser verificado por ter sido membro honorário da 
Academia Brasileira de Letras (1975), honraria recebida do governo brasileiro 
em 1972. Existem no Museu SOMPO várias obras que retratam mulheres e cenas 
de algumas cidades brasileiras, como Salvador e Copacabana. Sua obra está 
presente em São Paulo: dois painéis de pintura a óleo (2,1 x 7,3 m e 2,1 x 7,8 m) 
intitulados Paisagens do desbravamento dos imigrantes, de 1978, encontram-se 
expostos permanentemente no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo, no 
bairro da Liberdade. As pinturas mostram a vida dos imigrantes: sua chegada no 
primeiro navio Kasato-maru que aportou em Santos em 1908, a locomoção por 
trem para o interior, o trabalho na lavoura cafeeira plantando, colhendo, empaco-
tando e escoando a produção, a vida rural e o verde dominante da mata brasilei-
ra, em uma composição livre e inclusiva de vários momentos e perspectivas.

19. Seiji T"g" 東郷青児 (1897-1978), Azul marinho e 
roxo (Kon to murasaki 紺と紫), [s.d.] (ca. 1941)

18. Pierre Bonnard ボンナール (1867-1947), 
Paisagem (F#kei 風景), [s.d.]
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MATERIAL PRIMÁRIO:

Coleção Telmo Porto (pinturas e aquarelas do casal Ohashi, fotografias, 
cartões-postais, recortes de jornais e revistas, impressos variados, 
álbuns com desenhos em guache, papéis soltos).

FONTES DAS IMAGENS DO TEXTO “HELENA PEREIRA DA SILVA 
OHASHI E RIOKAI OHASHI: BRASIL, PARIS, JAPÃO”:

Fig. 1: Sabur"suke Okada, Retrato de senhora (Fujinz" 婦人像), 1907, 
óleo sobre tela, 73,3 x 61,5 cm. Acervo do Artizon Museum, Tóquio. 
Disponível em:
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Fig. 19: Riokai Ohashi, Casas vermelhas (Akai ie 赤い家), 1929, óleo 
sobre tela, 60,5 x 73,5 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE 
DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição 
Riokai e Helena Ohashi), 1993, p. 22.
Fig. 20: Riokai Ohashi, Casas velhas com cartazes (K"koku no aru furui 
ie 広告の古い家), 1929-33, óleo sobre tela, 60 x 73,2 cm. In: MUSEU DE 
ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋
了介・エレナ展 (Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993, p. 38.
Fig. 21: Riokai Ohashi, Helena lendo, [s/d] (1935-1942), aquarela sobre 
cartão, 9,5 x 14 cm, coleção particular.
Fig. 22: Riokai Ohashi, Beijando a mão (Paris), [s/d] (1930), aquarela 
sobre cartão, 14 x 9 cm, coleção particular.
Fig. 23: Riokai Ohashi, Dans le jardin j’ai posé (25), [s/d] (1928-1930), 
óleo sobre canvas board, 44,5 x 36,5 cm, coleção particular.
Fig. 24: Riokai Ohashi, Autorretrato (Jigaz" 自画像), 1943, óleo sobre 
canvas board, 46 x 38 cm, coleção particular.
Fig. 25: Riokai Ohashi, Rosas tristes (Kanashii bara 悲しい薔薇), 1943, 
óleo sobre canvas board, 30 x 40 cm, coleção particular.
Fig. 26: Riokai Ohashi, Estreito de Magalhães (L’Étroit de Magellan), 
1941, óleo sobre tela, sem medidas. In: Riokai Ohashi Paris et Japon: sa 
vie et son oeuvre, 1947, Fig. XV.
Fig. 27 : Helena Pereira da Silva Ohashi, Presentes (Omiyage おみやげ), 
1932, óleo sobre tela, 60,8 x 72,4 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA 
DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 
(Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993. p. 45.
Fig. 28. Helena Pereira da Silva Ohashi, Nara, [s.d.] (ca. 1935?), óleo 
sobre tela, 47 x 70 cm
Fig. 29: Helena Pereira da Silva Ohashi, Cerejeiras e mulher de quimono, 
1947, óleo sobre canvas board, 58 x 68 cm, coleção particular.
Fig. 30: Helena Pereira da Silva Ohashi, Cerejeiras, [s/d] (1934-1948), 
óleo sobre canvas board, 35 x 45 cm, coleção particular.
Fig. 31: Helena Pereira da Silva Ohashi, Cerejeiras de Yoshino, [s/d] 
(1934-1948), óleo sobre canvas board, 35 x 45 cm, coleção particular.
Fig. 32: Helena Pereira da Silva Ohashi, Cerejeiras rosas, [s/d] (1934-
1948), óleo sobre canvas board, 50 x 60 cm, coleção particular.
Fig. 33 A: Helena Pereira da Silva Ohashi, Cesto de flores (Kago no hana 
籠の花), 1930, óleo sobre tela, 80 x 100 cm. In: MUSEU DE ARTE E 
HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エ
レナ展 (Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993. p. 44.
Fig. 33 B: Helena, Cesto de crisântemos, [s.d.] (ca. 1930), óleo sobre tela, 
80 x 100 cm, coleção particular.
Fig. 34: Helena Pereira da Silva Ohashi, Violetas, [s/d] (1951-1961), 
aquarela sobre cartão, 13,5 x 8,5 cm, coleção particular.
Fig. 35: Helena Pereira da Silva Ohashi, Rosa vermelha, “Et le couleur 
de la rose était un gouffre d’or (Você se lembra?)”, [s/d] (1951-1961), 
aquarela sobre cartão, 13 x 8,5 cm, coleção particular.
Fig. 36: Helena Pereira da Silva Ohashi, Rosa (Abraços de Helena), 1955, 
aquarela sobre cartão, 14,5 x 10 cm, coleção particular.
Fig. 37: Helena Pereira da Silva Ohashi, Pinheiros (Matsu 松), [s/d] (1934-
1941), óleo sobre canvas board, 26 x 16 cm, coleção particular.
Fig. 38: Helena Pereira da Silva Ohashi, Vaso e flores, [s/d] (pintada em 
Paris: 1925-1930), óleo sobre tela, 53 x 65,5 cm, coleção particular.
Fig. 39: Helena Pereira da Silva Ohashi, Interior com cadeiras, 1942, óleo 
sobre canvas board, 17 x 20,8 cm, coleção particular.
Fig. 40: Helena Pereira da Silva Ohashi, Retrato de Riokai, 1944, óleo 
sobre tela, 52,5 x 45 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE 
ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai 
e Helena Ohashi), 1993, p. 48.
Fig. 41: Helena Pereira da Silva Ohashi, Autorretrato, 1945, óleo sobre 
tela, 45,5 x 53 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE 
ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai 
e Helena Ohashi), 1993, p. 48.
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sobre tela, 63,7 x 42,4 cm. Acervo do Artizon Museum, Tóquio. Disponível 
em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fujishima_Takeji_-_Black_
Fan_-_Google_Art_Project.jpg. Acesso em: 26 dez. 2020.
Fig. 3: Y#zo Saeki, Terraço de Café (Hotel du Maché カフェのテラス ホ
テル•デュ•マルシェ), 1927, óleo sobre tela, 51,5 x 63.463,4 cm. Acervo do 
Artizon Museum, Tóquio. Disponível em: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:SaekiY%C5%ABz%C5%8D-1927-Terrace_of_Cafe(Hotel_
du_Mach%C3%A9).png. Acesso em: 27 dez. 2020.
Fig. 4: Sadami Yokote, Mercearia, no caminho de Halles (Épicerie, au cours 
des Halles), 1928, óleo sobre tela, 91,9 x 75,3 cm. Disponível em: https://
search.creativecommons.org/photos/8dddc62e-42d7-463b-b003-
4512535954d4, by Michel-georges bernard. Acesso em: 27 dez. 2020.
Fig. 5: Takeo Yamaguchi, Lago (Ike 池), 1936, óleo sobre tela, 81 x 116 
cm. Acervo do Museu de Arte da Prefeitura de Mie. In: MUSEU DA 
PREFEITURA DE MIE, Saeki Y#z" k"ry# no gakatachi 佐伯祐三交流の画
家たち (Artistas em intercâmbio com Saeki Y#z"), 2008. p. 28.
Fig. 6: Takanori Ogisu, Igreja de Triel (Torieru no jiin トリエルの寺
院), 1930, óleo sobre tela, 81 x 100 cm. Acervo do Museu de Arte em 
Memória a Ogisu da Cidade de Inazawa. In: MUSEU DA PREFEITURA DE 
MIE, Saeki Y#z" k"ry# no gakatachi 佐伯祐三交流の画家たち (Artistas 
em intercâmbio com Saeki Y#z"), 2008, p. 26.
Fig. 7: Riokai Ohashi, Cais de Kobe (K"be no hatoba 神戸の波止場), ca. 
1935, óleo sobre tela, 27 x 35 cm. Acervo do Museu de Arte de Ashiya. In: 
MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-
ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993, p. 62.
Fig. 8: Ry"hei Koiso, Retrato de senhorita T (T-j" no z" T嬢の像), 1926, óleo 
sobre tela, 116,8 x 91 cm. Acervo do Museu de Arte da Província de Hy"go.
Fig. 9: Narashige Koide, Família N (N no kazoku Nの家族), 1919, óleo 
sobre tela, 50 x 43,1 cm. Acervo do Museu de Arte de !hara.
Fig. 10: Helena, Portrait Riokai, 1934, óleo sobre tela, 70 x 57 cm, 
coleção particular.
Fig. 11: Correspondência de Helena e Riokai a Candido Portinari em 15 
de abril de 1915 [sic. 1941]. Acervo do Projeto Portinari, Rio de Janeiro. 
Disponível em: https://artsandculture.google.com/asset/letter-helena-
pereira-da-silva-ohashi/GAF5JAug0O6h5w?hl=pt-br. Acesso em: 02 jan. 
2021, 06 jun. 2021.
Fig. 12: Riokai Ohashi. Paisagem da praia. (浜辺の風景), 1941, óleo sobre 
tela, 60,5 x 72,7 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE 
ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai 
e Helena Ohashi), 1993. p. 64.
Fig. 13: Yoshir" Nagayo, A imagem de bronze, Editora Pongetti, 177 
páginas,1941.
Fig. 14: Helena Pereira da Silva Ohashi, Riokai Ohashi Paris et Japon : sa 
vie et son oeuvre, 1947. Fotografia de Madali Rosa Guedes Gonçalves.
Fig. 15: Riokai Ohashi, Escritório (Shosai 書斎), 1924, óleo sobre tela, 
24 x 33 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, 
!hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai e Helena 
Ohashi), 1993, p. 51.
Fig. 16: Riokai Ohashi, Sombra das árvores (Ryokuin 緑陰), 1926, óleo 
sobre tela, 61 x 73 cm. In: MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE 
ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エレナ展 (Exposição Riokai 
e Helena Ohashi), 1993, p. 52.
Fig. 17: Riokai Ohashi, Paisagem de onde se avista a igreja (Ky"kai no mieru 
f#kei 教会の見える風景), 1928, óleo sobre tela, 50 x 61 cm. In: MUSEU DE 
ARTE E HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了
介・エレナ展 (Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993, p. 15.
Fig. 18: Riokai Ohashi, A igreja de Morin (Moran no ky"kai モランの
教会), 1928, óleo sobre tela, 60,2 x 73,2 cm. In: MUSEU DE ARTE E 
HISTÓRIA DA CIDADE DE ASHIYA, !hashi Ry"kai Erena-ten 大橋了介・エ
レナ展 (Exposição Riokai e Helena Ohashi), 1993, p. 14.
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