


A aquarela “Paisagem II” é a segunda de uma série de três aquarelas do artista Maciej Babinski 
que integram o acervo do MUnA. Nela observamos um dos mais antigos e espontâneos gêneros 
pictóricos: a paisagem. A paisagem que não é somente dada à observação, à contemplação, mas 
também ao andar, ao percorrer geográfico dos morros, vales, serras e mares. Paisagem que se 
apresenta intacta aos olhos do artista que a admira e reconhece sua natureza cambiante. 
É assim que Babinski se comporta diante das reminiscências de paisagens pelas quais caminhou - 
da pintura ao ar livre na Inglaterra, quando ainda criança chega, à esmiuçada contemplação do 
Cerrado luminoso, que vai do centro-oeste ao Triângulo Mineiro do país, na fase madura. 
Com pinceladas esmaecidas, o artista cria uma tênue profundidade branca atravessada de 
manchas azuis reverberando o horizonte do Cerrado e seu relevo levemente acidentado, que ora 
alterna pequenos morros e planícies. À direita da composição, sobre o morro, percebe-se um 
conjunto de formas abstratas que parecem pequenas árvores com copas em manchas azuis e 
verdes. Se descemos esse morro, chegamos à parte central da obra, o vale; através de uma 
tonalidade azulada, que flui de encontro ao nosso olhar, encontramos um pequeno oásis no meio 
do cálido Cerrado. Os tons de verde escuro, verde claro, ocre e marrom vão se entremeando, 
compondo os planos que constituem uma singela paisagem, idílica e real.

Sem título [Paisagem II], 1980
Aquarela sobre papel
28 x 39 cm
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te Como professores, nos debruçamos sobre várias técnicas 
e materiais para a produção artística nas nossas vivências 
educativas. É importante mostrar aos/às estudantes esta 
diversidade e a aquarela é uma boa oportunidade de 
conhecer e de lidar com uma outra gestualidade. A 
aquarela se dá em gestos sutis que produzem manchas, 
umas sobre as outras, e que resultam muitas vezes em 
composições não esperadas. Sugira aos/às estudantes 
uma livre experimentação com aquarela, atenta à 
construção das manchas, estimulada por exemplo por 
alguma melodia sonora; oriente-os/as no uso correto da 
tinta junto à água e o pincel (e cuidado na hora de fazer 
uma nova camada de tinta, é preciso esperar que a 
mancha anterior seque levemente para não criar borrões!). 
Proponha uma certa liberdade gestual, observando bem o 
uso do espaço do papel. Deixe as mãos se soltarem!
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go No período em que morou no Canadá, Babinski se aproximou do 
grupo de vanguarda “Os Automatistas”, liderado pelo artista 
Paul-Émile Borduas, conhecido por suas pinturas abstratas. Ao 
chegar no Brasil, a cena artística carioca dos anos 1950, composta 
por Augusto Rodrigues, Darel Valença Lins (ver+) e Osvaldo Goeldi, 
muito o impressionou.
Ainda que a obra de Babinski aqui apresentada seja uma aquarela, 
é importante destacar que o conjunto de obras do artista que 
pertence ao acervo do MUnA é majoritariamente de gravuras 
(ver+), junto a outros importantes gravadores, como Evandro Carlos 
Jardim (ver+) e Marcelo Grassmann (ver+).
Quanto ao gênero pictórico da obra que observamos, vale elencar 
alguns artistas de Uberlândia e região adeptos também à paisagem, 
perseguindo a luminosidade do Cerrado: Geraldo Queiroz (ver +), 
Ido Finotti (ver+) e Darli de Oliveira (ver+).
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https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&paged=1&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5
https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&paged=1&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5
https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&paged=1&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5
https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&paged=1&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5
https://acervomuna.com.br/obras/sem-titulo-155/
https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=603&paged=1&fetch_only=thum
https://acervomuna.com.br/obras/?view_mode=masonry_meta&perpage=24&order=ASC&orderby=meta_value&metakey=1141&fetch_only_meta=1132%2C1134%2C1141%2C1149%2C1161%2C5068%2C12686&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=5068&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=411&paged=1&fetch_only=thum


A aquarela “Paisagem II” é a segunda de uma série de três aquarelas do artista Maciej Babinski 
que integram o acervo do MUnA. Nela observamos um dos mais antigos e espontâneos gêneros 
pictóricos: a paisagem. A paisagem que não é somente dada à observação, à contemplação, mas 
também ao andar, ao percorrer geográfico dos morros, vales, serras e mares. Paisagem que se 
apresenta intacta aos olhos do artista que a admira e reconhece sua natureza cambiante. 
É assim que Babinski se comporta diante das reminiscências de paisagens pelas quais caminhou - 
da pintura ao ar livre na Inglaterra, quando ainda criança chega, à esmiuçada contemplação do 
Cerrado luminoso, que vai do centro-oeste ao Triângulo Mineiro do país, na fase madura. 
Com pinceladas esmaecidas, o artista cria uma tênue profundidade branca atravessada de 
manchas azuis reverberando o horizonte do Cerrado e seu relevo levemente acidentado, que ora 
alterna pequenos morros e planícies. À direita da composição, sobre o morro, percebe-se um 
conjunto de formas abstratas que parecem pequenas árvores com copas em manchas azuis e 
verdes. Se descemos esse morro, chegamos à parte central da obra, o vale; através de uma 
tonalidade azulada, que flui de encontro ao nosso olhar, encontramos um pequeno oásis no meio 
do cálido Cerrado. Os tons de verde escuro, verde claro, ocre e marrom vão se entremeando, 
compondo os planos que constituem uma singela paisagem, idílica e real.
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Nascido no período entreguerras, em 1931, em Varsóvia, Polônia, 
Maciej Babinski migrou para a Inglaterra em 1940, após seu país ser 
invadido pela ditadura nazista. Foi ali, em seus estudos regulares, que 
tivera sua formação inicial em arte com o Padre Raphael Williams, que o 
ensinou aquarela e pintura ao ar livre. Em 1949, Babinski migrou para o 
Canadá, onde seguiu seus estudos em Montreal, especialmente em 
gravura, pintura e desenho. Frequentou o ateliê do pintor Goodrich 
Roberts, na Art Association of Montreal, no qual criou paisagens, 
interiores e naturezas-mortas. Neste momento, aproximou-se do grupo 
de vanguarda “Os Automatistas” – associado a práticas surrealistas e 
teorias do automatismo -,  reunido em torno de Paul-Émile Borduas, e 
expõe com eles em 1952, no Museu de Belas Artes de Montreal. Em 
1953, mudou-se para o Brasil, motivado pela leitura de uma revista 
brasileira que um amigo de seu pai lhe havia enviado. Aos 22 anos, com 
pouco dinheiro e algumas gravuras, instalou-se no Rio de Janeiro, onde 
se aproximou de artistas como Darel Valença Lins e Osvaldo Goeldi e 
do grande colecionador Castro Maya.

. FERRAZ, T. S. (org.). "Maciej Babinski”: depoimento de Heliana Ometto Nardin sobre o artista. (Vídeo) (Coleção Depoimentos). 
Uberlândia: MUnA-UFU, 2020.
. BABINSKI, Daniel. Babinski - Retratos eriçados, na Fundação Stickel (Vídeo). Pharmacia Cultural Fundação Stickel, 2019. 
. FARIAS, Agnaldo et al. (cur.). Maciej Babinski - Retratos eriçados. Pharmacia Cultural Fundação Stickel, 2019.
. JUCÁ, Beatriz. Babinski, o pintor polonês que regou sementes de resistência no sertão do Ceará. Jornal El País, 08/09/2020.
. OLIVEIRA, Adreana. "Uma visita ao mundo de Maciej Babinski". Diário de Uberlândia, 03/02/2019.
. Verbete Babinski. Enciclopédia Itaú Cultural, São Paulo: Itaú Cultural, s.d.
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Em 1960 naturalizou-se brasileiro, construindo uma carreira 
internacional a partir daqui. Em 1965 é convidado a integrar o corpo 
docente do Instituto Central de Artes da Universidade de 
Brasília/ICA-UnB, atividade que é obrigado a deixar devido às 
perseguições políticas que se instauraram no recém-governo ditatorial. 
Entre 1966 e 1974, Babinski mudou-se para São Paulo, lecionando na 
“Escola Brasil”, e aproximando-se de artistas paulistanos ligados ao 
“Grupo Rex”, como Nelson Leirner e Wesley Duke Lee. Ele, que sempre 
se sentiu atraído pela natureza, logo decidiu se mudar para Minas 
Gerais, passando primeiro por Araguari. Em 1979, foi convidado a dar 
aulas no curso de Artes Plásticas da Universidade Federal de 
Uberlândia, na qual estabeleceu um ensino de arte mais próximo da 
criação da poética do artista. Nesse momento, já próximo da natureza, 
Babinski observava constantemente a paisagem do Cerrado do 
Triângulo Mineiro, fazendo dela um de seus principais temas. Em 
Uberlândia, o artista deixou um grande legado entre amigos, professores 
colegas, estudantes e obras, estas salvaguardadas no MUnA. 
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O Museu Universitário de Arte é um órgão complementar do 
Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, sob 
a coordenação do Curso de Artes Visuais. Fundado em 1998, 
sua sede localiza-se no bairro do Fundinho, onde compõe um 
importante corredor cultural da cidade. O museu abriga 
galerias expositivas, reserva técnica, sala de restauro, oficina 
e auditório. Nesses mais de 20 anos de atuação, tem desen-
volvido atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco 
na preservação, no fomento e na formação em artes visuais. 
Seu acervo vem sendo ampliado por meio de doações e 
aquisições, e conta com 700 obras de importantes artistas, 
como: Alfredo Volpi, Amílcar de Castro, Cildo Meireles, Di 
Cavalcanti, Fayga Ostrower, Ido Finotti, Julio Plaza, Maciej 
Babinsky, Nelson Leirner, Renina Katz e Shirley Paes Leme.
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O projeto "MUnA Online: do museu para o mundo" busca 
divulgar o acervo artístico do museu na internet, ampliando 
o acesso ao patrimônio cultural deste museu regional. O
projeto possui três ações: a publicação do acervo online por 
meio da plataforma Tainacan; uma série de mini-docu-
mentários dedicados a artistas de destaque do acervo; e uma 
coleção de material educativo no formato digital, voltado 
ao/a professor/a do ensino básico, que traz olhares sobre 
obras do acervo. Todos eles foram viabilizados por meio do 
Edital PMIC 2020 da Prefeitura de Uberlândia e estão 
disponíveis no site www.acervomuna.com.br
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https://youtu.be/CXRf8m6oN9s
https://www.pharmaciacultural.org.br/babinski/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10210/babinski
www.acervomuna.com.br

