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Local:
CASA DO CHORO
Rua da Carioca 38 - Centro RJ +55 21 22429947 
www.casadochoro .com.br

www.compreingressos.com
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exposição.
FAYGA OSTROWER E A FIGURAÇÃO /curadoria - Gabriel Leite
A exposição reúne obras produzidas entre os anos de 1940 e 1960, como as ilustrações 
criadas para romances literários no início da sua carreira profissional e gravuras da fase 
figurativa da artista, que retrata temas do realismo social, cenários e cenas populares.

Visitação de 15 de setembro a 8 de dezembro de 2017
De segunda a sexta, 11h às 18h - 2o andar - Entrada gratuita

concertos.
HOMENAGEM A FAYGA 
Apresentação do repertório musical inédito composto especialmente para as obras da artista.  
As obras musicadas serão projetadas durante o concerto.

com Mauricio Carrilho direção musical e violão
Cristovão Bastos piano | Aquiles Moraes trompete e flugelhorn | Pedro Paes sax e clarinete
Paula Borghi violão | Luciana Rabello cavaquinho | Magno Júlio e Gabriel Leite percussão

15 SET - 06 OUT - 24 NOV - 08 DEZ
Sempre às 19h no Auditório Radamés Gnattali 
100 lugares | ingresso R$40 e R$20 meia

palestras.
PAIXÃO PELA ARTE
com NONI OSTROWER - Presidente do Instituto Fayga Ostrower.

Apresentação visual do acervo do Instituto Fayga Ostrower, seguida de exibição de vídeo 
sobre a história de vida da artista. 

22 SET  às 19h no Auditório Radamés Gnattali
100 lugares | Entrada gratuita

GRAVURAS DE FAYGA OSTROWER: POESIA E LIRISMO
com MARIA LUISA TAVORA - Historiadora da arte, Profa da Escola de Belas Artes /UFRJ.

Conversa com projeção de imagens sobre a criação de Fayga Ostrower, pioneira da abstração 
na gravura brasileira. Sua obra representa o lado mais subjetivo e lírico da arte abstrata, com 
a expansão da cor, fundamento de sua poética.Transparências e musicalidade, uma maneira 
singular de construção do espaço gravado.

17 NOV  às 19h no Auditório Radamés Gnattali
100 lugares | Entrada gratuita


