


Essa obra de Fayga Ostrower intitulada “Noite” é uma serigrafia sobre papel, método de 
impressão feito por meio de uma matriz construída num bastidor de madeira com um tecido 
esticado (seda ou nylon). Na serigrafia, o desenho é transposto para a matriz através de um 
processo fotossensível, pelo qual a mancha gráfica da composição é a parte do tecido que 
permanece com os poros abertos; desse modo, na etapa seguinte, é possível transferir a tinta 
com uma espátula ao longo do bastidor, atravessando a matriz e alcançando o suporte papel.
Sob diferentes matizes azulados que se desenrolam verticalmente, a artista evoca o cair da noite, 
o toque de recolher do amarelo e do laranja quentes do sol, dando lugar a cores frias, como o 
lilás, o azul e o verde (da lua, das estrelas, da natureza silenciosa que ela tanto admirava). Na 
parte superior da composição, o azul escuro paira com certa leveza, acima de um tom mais claro, 
variando do opaco ao vibrante, cuja mancha é atravessada por uma frágil nuvem branca; logo 
abaixo, o azul desdobra explosões de manchas verdes, formas orgânicas que criam uma espaciali-
dade luminosa que se destaca ao nosso olhar. No rigor expressivo de Ostrower, o uso certeiro da 
cor constrói abstratamente uma paisagem noturna, que nasce do horizonte e nos arrebata em 
sua existência unânime e visceral.

Noite, 1974
Serigrafia sobre papel
51 x 36,5 cm
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te O que se vê à noite? Pergunte aos alunos e alunas o que é 
possível ver à noite. Como é a noite, como ela chega? Que 
cores e formas aparecem no céu? Proponha capturar a 
passagem da luz do entardecer ao cair da noite por meio 
de um experimento com tinta guache. A seleção das cores 
deve estar atenta a essas passagens de luz e matizes. 
Proponha que depositem algumas dessas cores sobre o 
papel, sem ainda misturá-las. Com um rolo de papelão 
(daqueles do tipo que restam do papel toalha), ou ainda 
com um rolo de pizza, peça que deslizem o rolo ao longo 
do suporte/papel, e observem como se deu a transição de 
uma cor à outra. O resultado será uma paisagem abstrata!
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go Fayga Ostrower admirava as obras do artista francês 
pós-impressionista Paul Cézanne: sua construção "em blocos" nas 
paisagens; seus nítidos contornos nas figuras; suas pinceladas 
altivas reverberando a intensidade das cores. Paralelamente, 
estudou com o pintor inglês Stanley William Hayter, de vertente 
surrealista e próximo ao expressionismo abstrato. 
Nas primeiras obras de Fayga há uma recorrência figurativa com 
forte teor expressivo e referente a temas sociais, seja nas suas 
ilustrações de livros como “Histórias Incompletas” (ver+) de 
Graciliano Ramos, ou em gravuras como “Maternidade” (ver+). 
Mais adiante, desenvolve sua fase abstrata, na qual a linha, a cor e 
a forma ganham expressão inesperada.
Ao lado de grandes gravadoras como Renina Katz (ver+), Maria 
Bonomi (ver+) e Edith Behring (ver+), Fayga compõe o acervo do 
MUnA, o qual recentemente recebeu uma grande doação do 
Instituto Fayga Ostrower (ver+).
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https://acervomuna.com.br/obras/ilustracao-para-o-livro-historias-incompletas/
https://acervomuna.com.br/obras/maternidade/
https://acervomuna.com.br/obras/crepusculo-2/
https://acervomuna.com.br/obras/o-elogio-da-xilo-situacoes-xilograficas-10/
https://acervomuna.com.br/obras/sem-titulo-127/
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
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Nascida em 1920, em Lodz na Polônia, e de origem judaica, Fayga 
mudou-se para o Brasil em 1934, tendo antes vivido em outros países, 
como Alemanha, de onde migrou (devido à ascensão do nazismo) à 
Bélgica. Instalou-se na cidade do Rio de Janeiro em 1947, onde 
estudou Artes Gráficas na Faculdade Getúlio Vargas. Iniciou suas 
pesquisas em gravura com o austríaco Axl Leskoschek (xilogravura) e o 
italiano Carlos Oswald (gravura em metal), professores também de 
grandes artistas brasileiros, como Renina Katz, Ivan Serpa e Edith 
Behring. Em 1955, Fayga mudou-se para Nova York, como bolsista 
Fulbright. Lá, trabalhou no Brooklyn Museum Art School e estudou 
gravura no Atelier 17, de Stanley William Hayter, pintor e gravador 
inglês associado ao surrealismo e ao expressionismo abstrato. 
De 1954 a 1970, ministrou o curso “Composição e Análise” no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, além de atuar como professora 
em instituições nos Estados Unidos e Inglaterra. Integrou o corpo 
docente de programas de pós-graduação de universidades brasileiras, 
tendo alunas como Anna Bella Geiger e Lygia Pape. Nos anos 1970, 
ministrou cursos de arte para centros comunitários e operários, como 
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os da Encadernadora Primor S.A., no Rio de Janeiro, experiência da 
qual tanto se orgulhava e qualificava como “extraordinária”, 
“pedagógica" e "humana”. Segundo Fayga, o objetivo de cursos como 
esse “além de estimular a sensibilidade para apreciar obras do 
passado, seria estimular a avaliação e a participação no que está 
acontecendo hoje”. Dessa experiência, nasceu em 1983 um dos 
grandes títulos da teoria e história da arte no Brasil, seu livro 
“Universos da arte”. Paralelamente à docência e à escrita, Ostrower 
percorre um intenso caminho de produção artística como gravadora, 
pintora, desenhista e ilustradora; dentre essas, dedicou-se mais à 
gravura. De início, o desenho é mais figurado, predominantemente 
social, e de matriz expressionista; já nos anos 1950, sofre influências 
do abstracionismo informal, quando se afirma como precursora do 
estilo abstrato na gravura. A artista realizou diversas exposições 
coletivas e individuais pelo mundo e recebeu grandes prêmios, como 
o da Bienal de Veneza, em 1958. Faleceu no Rio de Janeiro aos 80
anos. Em 2002, é criado o “Instituto Fayga Ostrower” por iniciativa da 
família para assegurar e preservar seu legado. 
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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 do museu www.acervomuna.com.br.
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