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Do 
expressionismo

à arte abstrata*    
Premiada internacionalmente, Fayga Ostrower 
também foi uma intelectual da arte. A artista 
elegeu a gravura como sua linguagem por 
excelência

É impossível precisar 
quanto o exílio feriu 
a alma da menina 

Fayga Ostrower. E em que 
medida a migração forçada 
para escapar com a família 
judaica da perseguição na 
Alemanha nazista em 1933 
foi  determinante na sua vida, 
influenciando a linguagem 
expressiva de sua arte no 
curso de mais de 50 anos. 
Mas o fato é que a artista que 
renovou a gravura brasileira  
(naturalizou-se em 1951) do 
século XX, destino nas mãos, 
elaborou para si um enredo 
no qual a arte e a vida não 
conheceram fronteiras. Não 

foi por acaso que, na fase 
remota,  Fayga “interessou-se 
particularmente” pela obra 
de Käthe Kolwitz (1867-1945), 
expressionista alemã “cujas 
gravuras circulavam aqui 
no Brasil entre os grupos 
refugiados de guerra”, 
segundo a professora Maria 
Luisa Távora (que estudou 
a artista como tema de 
dissertação de mestrado). A 
própria artista não deixou 
dúvidas sobre a relação entre 
o ambiente da existência e o 
universo criativo. “Creio que 
cada artista só pode criar de 
dentro para fora, falando de 
experiências vividas em sua 

* Gravuras e imagens gentilmente cedidas pelo 
Instituto Fayga Ostrower.
** Colaborou o professor da Escola de Belas Ar-
tes da UFRJ, Pedro Sanchez.

Elisa Monteiro
Carlos Nogueira
produção**
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própria época”, escreveu ela 
em 1969. Ela expressou isso em 
fases diversas, especialmente 
por meio da arte abstrata.

Fayga Ostrower tinha 13 
anos de idade quando chegou 
ao Brasil em 1934. Nasceu na 
cidade polonesa de Lodz em 
setembro de 1920. Mas no ano 
seguinte seus pais mudaram 
para Wuppertal, na Alemanha. 
A caça nazista os empurrou 
para a Bélgica, onde viveram 
na ilegalidade por um breve 
tempo até a obtenção do visto 
brasileiro. As adversidades 
econômicas da família levam-
na a trabalhar em escritórios 
da indústria e do comércio. 
Valeu-se do domínio dos 
idiomas inglês, francês e 
alemão na busca de empregos. 
No entanto, a paixão pela arte 
se manifestou em produções, 
desde então, marcadas pela 
mistura de força e delicadeza. 

Como artista plástica, fez 
desenhos, gravuras, esculturas 
e estamparia para indústrias. 
Explorou possibilidades em 
papéis, metais, madeiras, 
cerâmica e nos tecidos. 
Aprendeu e ensinou diversas 
técnicas, mas a reflexão sobre 
a arte também a inquietava. 
Em pouco tempo, ultrapassou 
o limite dos artistas de seu 
tempo e buscou na teoria 
as respostas para as suas 
indagações.

Autodidata, sem ter jamais 
completado o equivalente ao 

atual ensino médio, Fayga 
Ostrower tornou-se uma 
referência para a academia 
dentro e fora do país. Em 
paralelo às exposições e às 
premiações internacionais, 
escreveu livros e proferiu 
aulas e palestras nos Estados 
Unidos, em países da América 
Latina e da Europa. A 
experiência de uma oficina 
artística realizada para 
operários representou um 
marco para suas reflexões 
sobre as possibilidades de 
universalização da arte e do 
ensino da arte.

Fayga Ostrower morreu em 
setembro de 2001.

1  - LAVADEIRAS. Linóleo sobre 
papel. 1947.

2  - RETIRANTES. 1952.
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FAYGA OSTROWER, 
uma vida para 

a arte*

Maria Luisa Luz Távora**

Fayga Ostrower (1920-2001), po-
lonesa naturalizada brasileira,1 faz 
parte da geração de artistas que 
contribuiu para a ativação da gra-
vura artística entre nós. Nos anos 
50, esta artista viria a ser a pioneira 
da gravura abstrata no Brasil. 

Por mais de cinquenta anos, 
dedicou-se à arte, elegendo a gra-
vura como sua linguagem expres-
siva por excelência. Desdobrou 
sua criação não só nas diferentes 
técnicas da gravura, mas diversifi-
cou seu campo de atuação. Ilustra-
ção de poemas e livros, criação de 
capas de discos e padronagens de 
tecidos, esmaltação de metal para 
joias, murais, serigrafias, desenhos 
e aquarelas constituem o amplo le-
que no qual se insere sua produção 
artística. 

Além de sua intensa atividade ar-
tística, Fayga revelou-se uma teórica 
da arte, sistematizando seu pensa-

* As ideias aqui apresentadas resumem e atualizam 
as discussões e reflexões contidas em minha disser-
tação: O lirismo na gravura abstrata de Fayga Ostrower. 
Mestrado em História da Arte/EBA/UFRJ, 1990.

** Professora de História da Arte na graduação e 
na pós-graduação em Artes Visuais (PPGAV) na Escola 
de Belas Artes/UFRJ. Graduou-se e fez mestrado e dou-
torado na UFRJ. Pós-doutorada pela École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de Paris.
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Esse duplo papel de artista e 
pensadora confere a Fayga Ostro-
wer uma posição de singularidade 
no âmbito da arte brasileira. Seu 
talento artístico e sua lucidez no 
trato com a reflexão sobre a arte 
fizeram desta artista uma figura 
insular. 

O ponto de partida de sua tra-
jetória, nos anos 40, vinculou-se a 
uma figuração naturalista que, aos 
poucos, se adequou à estética ex-
pressionista pela temática e inten-
sidade emocional que propunha. 
Desde os anos 30, a preocupação 
social marcara intensamente a 
pintura e a gravura brasileiras, e 
na raiz da formação dos artistas 
que valorizavam esta via estava 
a referência dos expressionistas 
alemães. Pode-se afirmar que na-
queles anos a linguagem expres-
sionista, próxima da órbita do 
questionamento social, confundia-
se com o conceito de modernismo. 
Se as influências do Expressionis-
mo alemão atingiram a pintura 
brasileira dos anos 30 e 40, mais 
precisamente elas foram decisivas 
para os rumos da gravura. 

A obra de Fayga foi-se inserindo 
numa temática que acompanhou o 
florescimento da gravura artística 
no Brasil. As questões sociais, as 
questões do drama humano en-
contraram um eco profundo e uma 
atenção especial dos gravadores 
brasileiros, desde o grande mestre 
Oswaldo Goeldi, nos anos 30, até 
os artistas dos Clubes de Gravura, 
nos anos 50. 

Fayga foi autodidata, tendo fre-
quentado apenas o curso da Fun-
dação Getulio Vargas, em 1946, 
onde teve como mestres Axel 
Leskoschek, Carlos Oswald e San-
ta Rosa,3 artistas cuja metodologia 
se inseria nos pressupostos da li-
berdade da arte moderna. Fayga 
apostou no curso:

Quando entrei para a Getulio 
Vargas, já havia feito trabalhos de 

ilustração, pequenas gravuras em 
linóleo. Não sabia trabalhar com 
madeira, e imprimir era um pro-
blema sério. Eu não sabia como 
imprimir, o curso me daria esta 
oportunidade. Estava muito entu-
siasmada e não me decepcionei.4

A artista interessou-se parti-
cularmente pela obra de Käthe 
Kolwitz (1867-1945), que se in-
sere no âmbito das propostas do 
Expressionismo alemão e cujas 
gravuras circulavam aqui no Bra-
sil entre grupos de refugiados da 
guerra. Käthe Kolwitz foi uma 
artista engajada politicamente em 
seu tempo e sua gravura constitui 
uma linguagem rica através da 
qual apelava para as questões pro-

3 , 4  e 5  - Sequência de POLÍPTICO 
do Itamaraty. Xilogravura sobre 
papel. 1968.

4 5

mento em palestras e conferências 
no Brasil e no exterior. Escreveu 
sobre as questões gerais da arte, 
partilhando com muita clareza 
suas indagações e reflexões. Publi-
cou em vida cinco livros com su-
cessivas edições.2 Sua reflexão se 
estendeu ainda para o ensino da 
arte, atividade para a qual sempre 
foi muito solicitada, tendo lecio-
nado em universidades nacionais 
e estrangeiras. 

Maria Luisa Luz Távora**
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fundas da existência. Aflita com o 
proletariado, ela desnuda a tragé-
dia humana – a pobreza, a guerra 
–, evocando profundas emoções. 
Sua contribuição para Fayga foi 
além das soluções e tratamento for-
mal que emprestava a seu trabalho. 
Com ela Fayga absorveu o sentido 
da arte como possibilidade de enri-
quecimento do ser humano.

Até inícios dos anos 50, o traba-
lho de Fayga pautou-se por uma 

visão expressionista da realidade. 
Todavia, por exigência interna do 
próprio trabalho, ainda figurativo, 
a artista passou a concentrar-se nas 
questões formais, convencida de 
que o conteúdo da obra fixava-se 
no seu próprio formar. Tratava-se 
da questão ligada à proposta mo-
derna da especificidade dos meios 
e fins da arte, galgada pelas van-
guardas históricas do início do sé-
culo XX. A gravadora chegava com 
sua pesquisa ao entendimento da 
arte como fato do conhecimento, 
cujas formas possuem um código 
de existência próprio. A autonomia 
da obra, proposta por essas van-
guardas, constituiria então para 
Fayga condição da criação artística.

Neste processo a artista enca-
minhou-se para a arte abstrata, 
sendo importante salientar que 
o conhecimento de reproduções 

6 , 7 , 8  e 9  - Sequência de 
POLÍPTICO do Itamaraty. Xilogravura 
sobre papel. 1968.

10  - FAYGA em seu ateliê no 
Flamengo. Rio de Janeiro,1982.

876

da obra de Cézanne5 trouxe-lhe 
compreensão para um impasse a 
que tinha chegado na elaboração 
da gravura – Os Retirantes (1952). 
Importavam-lhe mais os planos, as 
linhas, o ritmo. Ela estava vivendo 
um desconforto com a figuração 
que realizava: 

Certas coisas eu achava que com 
a arte não dava mais para fazer [...] 
não dava mais para fazer comentá-
rios estéticos sobre certos proble-
mas, era outro tipo de comentário, 
era outro tipo de ação que seria 
necessária.6

A visão de espaço e os proble-
mas da forma, levantados por 
Cézanne, constituíram uma reve-
lação que transformou tudo o que 
a gravadora imaginava. Ela resol-
veu o impasse: “Eu senti que tinha 
que ir para a arte abstrata.”7

Mais do que ninguém, Cézan-
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ne contribuiu para afirmar a arte 
como uma forma de conhecimen-
to, conhecimento obtido e experi-
mentado em cada quadro a partir 
de uma consciência operadora. 
Sua pintura provocou uma con-
versão do olhar no homem mo-
derno. A tela transformou-se num 
lugar problemático, convertendo 
a pintura numa “pura e desinte-
ressada investigação”.8 Para Fer-
reira Gullar, o artista francês é o 
descobridor do mundo natural, 
“não do mundo racionalizado pela 
perspectiva, mas do mundo como 
experiência perturbadora, como 
‘invenção genial’ da percepção”.9

Cézanne coloca esta percepção 
na sensação visual, base de seu 
processo analítico de busca estru-
tural. Através da sensação, elabo-
ra um pensamento possível deste 
mundo. A consciência se organiza 

a partir da experiência efetiva com 
o mundo. O pintor dedicou-se in-
cansavelmente à busca de uma or-
dem estrutural que equivalesse à 
tensão entre a profundidade atra-
vés da qual se percebe a natureza e 
a bidimensionalidade da tela.

Pensar a obra de Cézanne é pen-
sar um novo estatuto para o uso da 
cor. Fayga imprime na estrutura 
interna de suas composições uma 
vontade de ordem e uma atmos-
fera colorida que evocam as lições 
do grande pintor. A estrutura al-
cançada em suas gravuras repousa 
sobre o tecido colorístico, tal como 
Cézanne. 

Afinada ao espírito das pesqui-
sas artísticas do pós-guerra, Fayga 
passa a abordar em sua gravura 
questões que artistas americanos e 
europeus procuravam solucionar, 
sobretudo na pintura, constituin-
do como impulso gerador da obra 
a expressão sensível e intuitiva. 
Tratava-se de pensar a arte – ”es-
paço como dimensão da vida”.10 
Escolhe o caminho da abstração 
sensível,11 reformulando sua atitu-
de perante a arte.

No cenário em que se deu seu 
processo pessoal, nos anos 50, os 
meios artísticos do Rio de Janeiro 
e de São Paulo centravam seu in-
teresse e discussões nos aportes 
da produção voltada para a arte 
abstrata de natureza racional – 
compreensão do “espaço como 
entidade geométrica”.12 Os postu-
lados racionalistas da arte concreta 
compareciam nas obras de artistas 
cariocas e paulistas, quando a I 
Bienal de São Paulo, em 1951, con-
cedeu o primeiro prêmio interna-
cional à arte concreta, premiando o 
suíço Max Bill com a obra Unidade 
Tripartida. O concretismo bania da 
arte a possibilidade de configurar 
qualquer tipo de representação, in-
clusive o da expressão da subjetivi-
dade do artista.13 Este, porém, não 
era o caminho de Fayga Ostrower.

9 A repercussão de seu trabalho 
dentro das novas premissas esté-
ticas não tardou a receber sinais 
de reconhecimento no Brasil e no 
exterior. Entre nós, Fayga recebeu 
o Prêmio Aquisição da III Bienal 
de São Paulo e o Grande Prêmio 
Nacional de Gravura na Bienal 
seguinte, em 1957, com trabalhos 
realizados nas técnicas do metal. 
Nelas, a articulação das formas re-
pousa numa tácita adesão ao des-
canso. A gravadora explora tran-
sições de cor, utilizando o branco 
do papel-suporte na composição. 
Um ritmo é criado pelo avanço 
e recuo de grandes formas que 
acolhem grafismos resultantes de 
gestos impulsivos, resquícios de 
uma alma expressionista. A artista 
lança mão de formas e estruturas 
assimétricas imprimindo dinamis-
mo ao espaço, ordenado segundo 
a experiência e a intuição.

Internacionalmente, o marco de 
reconhecimento de seu trabalho 
deu-se com a premiação em gravu-

10



VERSUS, AGOSTO DE 2010 134

ra na XXIX Bienal de Veneza, em 
1958, para um conjunto de doze 
xilogravuras. Tratava-se da maior 
distinção que um artista brasileiro 
recebia no exterior. A retomada 
da gravura em madeira iria mobi-
lizar a artista por várias décadas, 
constituindo-se em oportunidade 
de afirmação de sua refinada pes-
quisa plástica.

Com reconhecida excelência téc-
nica, a gravadora entendia a pas-
sagem de uma técnica para outra 
como caminhos diferenciados de 
imaginação. Gravar em madei-
ra ou em metal leva a raciocínios 
diferentes, pois são ações que de-
rivam do que Gaston Bachelard14 
chama de vontades matéricas dife-
rentes. Para o pensador francês, a 
emergência das imagens poéticas 
fundamenta-se na imaginação ma-
terial que, longe de ser contempla-
tiva, convida o artista a uma ação 
transformadora, a uma profun-
didade que ultrapassa os dados 
aparentes que a visão pode cap-
tar. Para Bachelard, a outra ima-

ginação, a formal, torna a matéria 
apenas objeto da visão. No entan-
to, a imaginação material compa-
rece como incentivo à imaginação 
criadora. Na configuração final, o 
resultado estético incorpora a his-
tória da relação do artista, da sua 
vontade com a vontade matérica.

Conforme suas observações, Fay-
ga atende às sugestões da matéria, 
no seu processo artístico: 

Mais e mais, o material que ti-
nha em minhas mãos: a madeira, 
o metal [...], buris, consistência de 
pigmentos com suas qualidades e 
possibilidades físicas, tudo isto co-
meçou a fornecer sugestões para a 
estrutura formal.15

A gravura em madeira, então, 
como outra possibilidade imagina-
tiva, permitirá a Fayga a primazia 
da cor em suas imagens. O conjunto 
da Bienal de Veneza (1958) apre-
senta-se como uma síntese de suas 
preocupações: 

O espaço me fascinava. Procura-
va compreendê-lo melhor. Procu-
rava, nas imagens que me vinham, 

11

articular certas relações, estabelecer 
certos tipos de equilíbrio espacial. 
Usar linhas e intervalos, superfícies 
e intervalos.16

Cada vez mais o espaço na gra-
vura de Fayga vai nascendo colori-
do. No conjunto, as dimensões dos 
trabalhos crescem. O processo ima-
ginativo da artista sofre transforma-
ções com a escala,17 a partir de uma 
experiência com as dimensões de 
painéis de parede realizados para 
um banco paulista em 1960. Ao 
retornar à gravura, a estruturação 
espacial vai ser ampliada gradativa-
mente na retomada da xilogravura, 
primitiva e mais simples técnica de 
gravação, que assume com Fayga 
uma outra dimensão estética. 

Importa dizer que Fayga en-
frentou algumas dificuldades 
com sua opção, uma vez que a 
xilogravura estaria, para muitos, 
demais presa à tradição expres-
sionista alemã ou ao campo do 
realismo social que, preferencial-
mente, retiravam parte de sua 
força de uma figuração dramática 
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através dos contrastes do preto e 
do branco.

Pode-se destacar neste pro-
cesso de pesquisa das diferentes 
potencialidades da xilogravura o 
painel que a artista realizou para 
o Palácio dos Arcos, destinado a 
abrigar o Ministério das Relações 
Exteriores em Brasília, em 1968.
Trata-se do Políptico do Itamaraty.18 
Este painel marca a passagem de 
Fayga para um uso mais livre e 
sensual da cor, banhando o espa-
ço com tons quentes – vermelhos 
e alaranjados –, e explorando de 
maneira singular, na estampagem, 
os planos em transparência, o que 
caracterizou seu trabalho na ma-
deira, imprimindo-lhe uma leveza 
desconcertante. Deste painel se 
desprende uma atmosfera suave 
e imaterial na qual se determina o 
seu ser. 

Não são poucos os críticos que, 
através das gravuras de Fayga Os-
trower, são seduzidos e captura-
dos pelo mistério de formas leves 
que ressoam um longínquo Orien-
te. É comum a referência a uma 
atmosfera oriental que emana das 
imagens fayguianas.

O clima de leveza e espirituali-
dade presente no Políptico do Ita-
maraty permeia na verdade toda 
a sua gravura e posteriores aqua-
relas abstratas. A leveza obtida 
em seus trabalhos resulta tanto do 
tratamento dos planos de cor em 
transparência quanto da incorpo-
ração de vazios, de intervalos entre 
as formas que funcionam como es-
paços de sua transformação. A no-
ção do vazio é tratada pela filosofia 
taoísta, uma das correntes do pen-
samento oriental. Manifestando o 

princípio do TAO – ritmo original, 
através da combinação cíclica dos 
dois polos vitais, o Yin (a Terra, o 
orgânico) e o Yang (o Céu, inorgâ-
nico) –, a pintura chinesa manifes-
ta concepções precisas sobre o des-
tino do homem e sua relação com o 
Universo. Neste sistema, ao Vazio 
é devido o funcionamento do Yin-
Yang, pois nele está presente o so-
pro primordial. Para os chineses, o 
Vazio é pensado como princípio de 
base da arte, pois é por meio dela 
que se dá sua manifestação mais 
completa.

Identificando-se com o Vazio, o 
silêncio é o lugar dinâmico no qual 
as transformações são provocadas, 
daí o crítico afirmar que a poética 
de Fayga “continua a fundamen-
tar-se no silêncio das antigas pai-
sagens orientais.”19

Suas gravuras oferecem um es-
paço de respiração, do calar, do 
silêncio propício à gênese poética. 
As formas e os delicados traços 
são mediados por um vazio que 
se articula como fonte positiva de 

11  - 5912. água-tinta e água-forte 
sobre papel, 1959.

 12 - 5654. 1956.

12

tensão e equilíbrio. Interrupções 
dos traços reaparecem repetidas 
vezes, provocando um movimen-
to visual. Tal estratégia guarda si-
militude com o “invisível-visível”, 
noção da pintura chinesa que se 
traduz pela interrupção do traço, 
procedimento técnico que, segun-
do o estudioso François Cheng, 
interessa ao artista, que “deve cul-
tivar a arte de não mostrar tudo, a 
fim de manter vivo o sopro e intac-
to o mistério”.20

Fayga e demais artistas da ten-
dência sensível da abstração tri-
lham um caminho que guarda, 
em princípio, similitudes com a 
proposta da arte oriental – a busca 
do ser primordial através do mer-
gulho no seu interior. A busca da 
dimensão da vida não seria pos-
sível por meio da solidez do pen-
samento geométrico. A gravadora 
participa desse processo do artista 
ocidental de resgatar para a arte o 
nível poético. Não é sem razão que 
sobre a arte chinesa comenta: “Ad-
miro neles essa combinação de for-



VERSUS, AGOSTO DE 2010 136

ça vital com a poesia.”21 Ela realiza 
esse encontro com a poesia da vida 
através de um lirismo que, poucas 
vezes, o mundo artístico ocidental 
está acostumado a testemunhar.

Em Fayga, a poesia e o lirismo 
de suas imagens se apoiam numa 
gramática de transparência. O lí-
rico não exige de nós um esforço 
de compreensão, mas uma dispo-
sição afetiva, um certo abandono 
às imagens que emanam das for-
mas e dos sons. A criação lírica é 
íntima, pressupõe uma adesão, o 
“um no outro”. Fayga cria um di-
namismo na evocação de imagens, 
nosso olhar não consegue se deter 
na imagem criada pelo plano em 
transparência. Há um aprofunda-
mento do exercício da visualidade, 
um contínuo buscar de imagens 
que se organizam, desfazem-se, 
movem-se, originando outras es-
truturas. Os planos se interpene-
tram, anunciando-se mutuamente 
por uma modulação tonal rica e 
suave. 

Sua gravura exige não só obser-
vação, mas uma vivência (adesão). 
Propicia a construção de um olhar, 
um “olhar interior”, um terceiro 
olho, que se realiza na intimidade 
que sua obra enseja. Cabe, para 
tanto, considerar as palavras de 
Merleau-Ponty: “Nossos olhos de 
carne já são muito mais que recep-

tores para as luzes, para as cores e 
para as linhas [...].”22 No processo 
de percepção, transgride-se a or-
dem temporal da impressão das 
matrizes, criando-se um novo teci-
do temporal, uma pluralidade de 
imagens que são possibilitadas e 
provocadas pela maneira singular 
com que Fayga explora as matri-
zes na construção do espaço grá-
fico. Uma verdadeira “engenharia 
lírica”,23 uma vez que a artista 
subordina a justeza à expressão, 
daí o clima de poesia instaurado. 
Esta sensível estruturação – planos 
em transparência – nos convida 
a penetrar na obra, atravessando 
com o nosso olhar as múltiplas e 
diáfanas camadas de cor. Partici-

pamos da criação de um tempo, 
um tempo vivido, subjetivo, uma 
vez que imagens poéticas são re-
criadas. Essa experiência singular 
é condição constituinte da obra no 
nível poético, lugar da experiência 
estética. 

A obra de Fayga constitui va-
lioso argumento para a defesa da 
qualidade da arte abstrata sensível 
que se fez entre nós, a partir dos 
anos 60. Suas gravuras e aquarelas 
representam o lado mais subjetivo 
da abstração, comumente conheci-
da como arte informal. O lirismo 
construído por suas formas em 
transparência, expediente que vai 
ser desdobrado em aquarelas e se-
rigrafias até o fim de sua trajetória, 
alarga a compreensão das possi-
bilidades da arte como um saber 
sensível, emprestando musicalida-
de à abstração, no Brasil. 

Neste ano de 2010, em que se 
comemora os 90 anos de seu nas-
cimento, longe dos embates que 
exigiram de Fayga a permanen-
te defesa da natureza distinta da 
abstração informal, destacamos 
a relevância de sua contribuição 
para a arte brasileira: ao se situar 
na abstração, deu início a um pro-
jeto estético – revelação de uma 
experiência de vida – com o qual 
concretizou a renovação da gravu-
ra brasileira. 

A gravadora 
chegava com 
sua pesquisa ao 
entendimento 
da arte 
como fato do 
conhecimento

14  - Palestra de FAYGA durante a 
retrospectiva no MAM-RS. Porto 
Alegre, 1985.

15  - 7014. Xilogravura sobre papel, 1970.
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NOTAS
1 Nasceu no dia 14 de setembro de 1920, na cidade de 
Lodz/Polônia, tendo lhe sido dado o nome Faiga Perla 
Krakowsky. Era a mais velha dos 4 filhos de Frimeta 
e Froim Krakowsky. A família judia fugiu da perse-
guição nazista para a Bélgica e, posteriormente, para 
o Brasil.
2 Criatividade e processos de criação (1977); Universos da 
arte (1983, hoje em sua 30ª edição); Acasos e criação artís-
tica (1990); Goya, artista revolucionário e humanista (1997); 
A sensibilidade do intelecto (1999).
3 Curso de Desenho de Propaganda e de Artes Gráficas, 
em horário integral (das 9h às 17h), durante 6 meses. 
Este curso foi um marco decisivo na opção de Fayga 
por uma carreira artística. Para frequentá-lo, abriu mão 
de um bem-sucedido posto de secretária do presidente 
da General Electric, pensando em retomar suas ativida-
des após o curso. Não mais voltou ao escritório.
4 OSTROWER, Fayga. In: FERREIRA, Heloisa & TÁ-
VORA, Maria Luisa (org.) Gravura brasileira hoje: depoi-
mentos. Vol III, Rio de Janeiro: Oficina de Gravura SESC 
Tijuca, 1997, p. 37.
5 Fayga foi presenteada por um amigo com o livro 
Cézanne’s Composition, de autoria do fotógrafo Erle 
Loran, editado, em 1943, pela Livraria Kosmos. Nele, 
o autor, apaixonado pela obra de Cézanne, apresenta 
fotos das paisagens trabalhadas por Cézanne posicio-
nando-se no mesmo ângulo tomado pelo pintor em 
seus quadros. Há um confronto dos resultados para a 
compreensão do processo de pintura do artista francês. 

6 OSTROWER, Fayga. Projeto Gravura no Brasil – anos 
60. Depoimento gravado da artista. Fundação Rio de Ja-
neiro, 1986.
7 OSTROWER Fayga, em depoimento citado.
8 ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno 1770-1970. Va-
lência: Fernando Torres, v. 1, 1983, p. 134.
9 GULLAR, Ferreira. Etapas da arte contemporânea: do 
cubismo ao neoconcretismo. São Paulo: Nobel, 1985, p. 78.
10 ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica da arte. Lisboa: 
Estampa, 1988, p. 74.
11 Essa linha da abstração sensível recebeu denomi-
nações as mais variadas, tais como: abstração lírica, 
expressionista, tachismo, expressionismo abstrato, 
abstracionismo expressivo, abstração expressiva, arte 
informal. Este último termo foi utilizado pioneiramen-
te por Michel Tapié, a propósito da obra de Camille 
Bryen, aplicando-se à produção artística liberada dos 
procedimentos matemáticos e geométricos. Tornou-se 
o termo mais geral e de uso comum.
12 ARGAN, Giulio Carlo. Idem obra citada, 1988.
13 Sobre o assunto ver: BRITO, Ronaldo. Neoconcretis-
mo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São 
Paulo: Cosac & Naify Ed. 1999. (Série espaços da arte 
brasileira).
14 BACHELARD, Gaston. Imaginação e matéria. In: A 
água e os sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
15 OSTROWER, Fayga. Em depoimento a Antonio Ben-
to – Fayga Ostrower – 20 gravuras – 1954/1966. Álbum 
editado pela Biblioteca Nacional, 1966.

16 OSTROWER Fayga. Catálogo Exposição Retrospectiva 
de Fayga Ostrower – 1944/1983 – Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro, outubro de 1983.
17 Em 1960, a artista ocupou-se durante dez meses com 
a realização de dois painéis em cerâmica esmaltada 
para as paredes internas do edifício do Banco Lar Bra-
sileiro, situado na esquina das ruas João Câmara e Frei 
Gaspar, em Santos.
18 Composto por 7 xilogravuras (80x35cm) em cores 
sobre papel de arroz. Área total gravada de 80x2,45cm. 
Área total do painel incluindo as margens de cada 
prancha: 1,04cm de altura por 2,80cm de largura. Tem-
po de realização: 9 meses e meio. Foi inédita a utiliza-
ção da xilogravura em grande escala.
19 PONTUAL, Roberto. O Globo, Rio de Janeiro, 
24/10/1979.
20 CHENG, François. Vide et Plein. In: Le langage pictural 
chinois. Paris: Seuil, 11979, p. 7.
21 OSTROWER, Fayga. Jornal da Tarde. São Paulo, 
26/8/1980.
22 PONTY, Merleau. O olho e o Espírito. In: Os Pensado-
res. São Paulo: Vitor Avita/ Abril Cultural, 1975, p. 280.
23 TÁVORA, Maria Luisa Luz. O lirismo na Gravura 
Abstrata de Fayga Ostrower. Rio de Janeiro: Dissertação. 
Mestrado em História da Arte / EBA/ IFRJ, 1990, p. 225. 


