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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla.

Sergio Machado 
Presidente da Transpetro
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Q uando fui convidada pelos editores da Insight Comunicação, Coriolano 
Gatto e Luiz Cesar Faro, meu filho, para substituir o querido Geraldo Edson 

de Andrade na curadoria do livro Formas & Riscados, aceitei o chamado com os 
olhos voltados ao céu. Estava ali a oportunidade de prestar uma homenagem ao 
meu grande amigo e mentor. Acompanhei o entusiasmo de Geraldo com o projeto, 
suas ideias e a busca de um conceito para a obra. Ele pintou, esculpiu, colou e foto-
grafou em sua imaginação cada detalhe do livro. Formas & Riscados foi o filho que 
ele não viu nascer.

Foi-me dada então a missão parturiente. Eu disse para mim mesma: serei tão fiel aos 
critérios que Geraldo tinha definido para a curadoria quanto meu coração é fiel à sua 
lembrança. E juventude foi uma palavra-chave. Não a juventude cronológica, que 
tem no tempo a síntese da sua virtude. Mas a juventude eterna, aquela destemida, 
que ousa e experimenta até o limite mais profundo do seu íntimo.

O artista que procurávamos era o arauto da desconstrução inventiva, aquele que eri-
gia pontes entre o sublime e o firmamento, inebriado por uma inspiração maior do 
que a própria vida. Sim, morra o artista consagrado! Viva o artista sagrado! O para 
todo o sempre jovem artista sagrado!

O livro de Geraldo, que tornou-se um pouco meu agora, iluminaria obras que deve-
riam estar permanentemente à frente do proscênio, sem que isso signifique que ou-
tros artistas plásticos não convidados não merecessem igual facho de luz. A todos, 
desejamos um pedacinho do nosso arco-íris.

Se o meu querido Geraldo, crítico de artes e cinema, literato, poeta e prosador mul-
tidisciplinar, estivesse entre nós, certamente diria que estamos instituindo o pri-
mado do experimental e elegendo a mutação como artigo constitucional das artes 
plásticas; não obstante aceitarmos certas escolas, que cometem a mudança mesmo 
em condições da mais rígida permanência e inalterabilidade. 

A arte nos reserva transformações de tamanha sutileza que só à alma é fadado per-
ceber; são momentos em que o estático assume movimento e que o sombrio brilha 
com fulgor. Um critério pétreo, que é definido no próprio nome da obra, foi que 
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os artistas presentes no livro exercessem seu trabalho de criação no Rio de Janeiro. 
Buscamos, portanto, o terroir desta cidade. Todas as manifestações matriciais das 
artes plásticas estão representadas neste trabalho. Gostaríamos que ele tivesse um 
milhão de páginas.

Agradeço em meu nome e dos editores ao presidente da Transpetro, Sergio Ma-
chado, cujos apoio e sensibilidade deveriam servir de exemplo às demais empresas, 
pois não existe forma de expressão artística mais órfã de patrocínio do que as ar-
tes plásticas. Agradeço também a Helio Portocarrero, Luiz Guilherme Schymura, 
Daniela Name, Paula Barrenne, Marcelo Pires e Luciano Bogado, que fez a magia 
fotográfica que transpõe as obras de arte para as páginas do livro. Finalmente, gos-
taria de fazer um agradecimento especial a Luis da Ponte e a Lou Fernandes, que se 
entregaram por inteiro ao trabalho de produção editorial.

Formas & Riscados é um estuário para as artes plásticas realizadas no Rio, uma 
celebração do talento e uma maneira de recordar Geraldo Edson de Andrade. Nas 
páginas seguintes, alguns artistas plásticos poderão ser saborosamente desfrutados. 
Aproveitem.

Marly Faro 
Curadora
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Q uando Geraldo Edson de Andrade elaborou o projeto de Formas &  
Riscados, queria fazer um panorama da arte do Rio o mais diversificado 

possível, passeando pelos múltiplos suportes – pintura, escultura, fotografia, dese-
nho, objeto e gravura – e pela obra de artistas de diversas gerações. Surgia, assim, 
um livro que busca fazer um mapeamento heterogêneo da arte na cidade, mos-
trando as múltiplas possibilidades que oferece entre seus criadores. Crítico de arte 
com 60 anos de experiência, Andrade faleceu em abril de 2013, sem ver o projeto 
concluído. Coube então à curadora Marly Faro – escultora, professora e galerista 
– a seleção dos 100 artistas perfilados nesta publicação, bem como a coordenação 
de textos sobre cada um.

Há nestas páginas um passeio pelas técnicas e pelos movimentos mais importantes 
das artes brasileiras nos últimos 100 anos. Estes artistas e seus trabalhos nos possi-
bilitam contar histórias e lembrar de movimentos relevantes para a transformação 
das linguagens artísticas. Um exemplo é Flavio-Shiró, sem o qual a pintura brasileira 
jamais seria a mesma. Nascido no Japão e hoje residindo em Paris, o artista chegou 
ao Brasil em 1932 e se instalou em uma colônia japonesa no Pará. Fez parte do Gru-
po Santa Helena, ao lado de outro mestre, Alfredo Volpi, e desenvolveu uma obra 
com forte carga expressiva, que influenciou artistas como Iberê Camargo e Daniel 
Senise. Suas paisagens, dos anos 1980 aos dias de hoje, são praticamente abstratas, 
revelando vazios que não deixam dúvidas a respeito de um diálogo com sua herança 
oriental.

Outro artista do qual se pode falar de uma linguagem é Anna Letycia. Pioneira da 
gravura no Brasil, cenógrafa dos espetáculos de Maria Clara Machado no Teatro 
Tablado, a artista é dona de uma obra importantíssima para que se compreendam os 
caminhos dessa linguagem no Brasil. Foi fundadora da Oficina de Gravura do Mu-
seu do Ingá, em Niterói, por onde passaram artistas como Analu Cunha e Armando 
Mattos, e até hoje se mantém em atividade, com uma obra marcada por imagens 
recorrentes, destacando-se labirintos, conchas e caracóis. Por meio dela, pode-se 
lembrar da carga expressiva de Goeldi e de suas trocas de influências com outros 
gravadores, como Fayga Ostrower, e artistas de outras linguagens, como o escultor 
Frans Krajcberg.

Outro pioneiro é Victor Arruda, menos por uma radicalização no que diz respeito 
ao suporte – a pintura é sua linguagem-mãe, embora o artista também realize dese-
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nhos e gravuras – e mais por uma questão temática e simbólica. Ao lado do pintor 
Jorge Guinle Filho, Arruda foi um precursor da chamada “Geração 80”. Era sócio de 
uma galeria muito importante nos anos 1970 e 1980, a Saramenha, e se descobriu 
também pintor no contato com outros artistas. Sua obra é marcada pelas noções 
de exílio e de alteridade, e também por forte carga homoerótica e sensualidade. Os 
anos 1980 são um marco em uma transformação no eixo político sobre o qual a arte 
se debruça: se nos anos 1960 e 1970 a ditadura militar levava a um confronto mais 
claro com questões políticas, econômicas e sociais, nos anos 1980 – com a abertura 
“lenta, gradual e segura” proposta pelo Governo Geisel – a temática passa a se voltar 
para questões individuais, subjetivas, domésticas. A luta política vai se encontrar 
na quebra de tabus a respeito da sexualidade, da emancipação feminina e do poder 
das pequenas ações comunitárias. Vem também dos anos 1980 a pintura de Clau-
dio Kuperman, cuja obra é marcada pelo informalismo e por certa abstração filiada 
a Pollock e Kandinsky. As artes visuais sempre contaram com o trabalho ousado 
de Marilia Kranz, que recupera as formas onduladas que caracterizaram, nos anos 
1940, o Modernismo.

O livro também aponta para trabalhos que, imersos em uma visão contemporânea, 
constroem a ponte entre as artes visuais e outras linguagens. É o caso da obra de 
Malu Fatorelli, que frequentemente se aproxima do vocabulário da arquitetura, 
mimetizando pinturas e desenhos à estrutura dos prédios dos espaços expositivos 
(museus e galerias) onde apresenta sua obra. 

A prova da diversidade na escolha da curadora Marly Faro é a inclusão da obra de 
Malu ao lado da de Romanelli, pintor com um trabalho completamente diferente, 
ainda bastante filiado ao modernismo maduro brasileiro, sobretudo à influência de 
Portinari, Di Cavalcanti e Pancetti. Outra relação imediata na análise da obra do ar-
tista são as marinhas de Carlos Scliar, sobretudo as pintadas no fim da vida, quando 
ele já vivia na Região dos Lagos, no Estado do Rio. 

Há ainda uma relação com a herança moderna e o surrealismo de Maria Martins, as 
esculturas de Edgar Duvivier e de Pietrina Checcacci, também selecionados nesta 
edição. Elas fazem um contraponto interessante – e de certa forma uma oposição – 
à tradição construtiva brasileira, que teve nomes marcantes na escultura, casos de 
Franz Weissmann e Amilcar de Castro. São obras que demonstram que a arte cario-
ca, e do país, não é uma via de mão única; pode encontrar caminhos heterogêneos. 



 12
  Fo

rm
as

 &
 R

is
ca

d
os

A fotografia também está representada em Formas & Riscados, e entre os artistas 
dessa linguagem estão dois nomes que começaram no fotojornalismo: Marco Ter-
ranova e Bel Pedrosa. O primeiro nasceu numa família ligada à arte: é filho do mar-
chand Franco Terranova e da coreógrafa Rosella Terranova, tendo trabalhado em vá-
rios veículos de imprensa antes de desenvolver um projeto pessoal ligado à imagem. 
Já Bel Pedrosa especializou-se em retratos e fotografou inúmeros escritores brasilei-
ros e estrangeiros nos últimos anos, mas também é dona de uma pesquisa que une 
fotografia e geometria, como prova a obra selecionada para esta edição, Pampulha.

A fronteira entre pintura e artes gráficas aparece representada pela obra do mineiro 
Israel Pedrosa. Pintor, gravador, escritor e livreiro, é autor de um ensaio sobre a teo-
ria das cores – Da cor à cor inexistente. Suas pinturas e serigrafias o filiam à tradição 
geométrica brasileira dos anos 1950 e 1960.

Formas & Riscados também ajuda a contar a história do Rio. É possível lembrar do 
Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, pela obra de Ana Durães, mineira radicada 
nesse bairro, cuja obra é marcada por padronagens e por referências de sua origem 
barroca, sempre reinventadas em vários suportes – pintura, escultura, colagem, azu-
lejaria, desenho, gravura.

Haveria múltiplas abordagens para a lista escolhida, mas é impossível falar de cada 
artista em um único texto. Pode-se, no entanto, espelhar a multiplicidade dessa se-
leção em um passeio no tempo e no espaço, mostrando como o Rio sempre esteve 
aberto à pluralidade de linguagens.

Este livro convida a uma rememoração cronológica da exuberância da arte carioca. 
Também é um convite para uma viagem no tempo para que recordemos um pouco 
como o Rio de Janeiro se firmou como uma espécie de tambor de ressonância da 
arte brasileira desde os primórdios de nossa história. O primeiro passo dessa viagem 
poderia se dar em muitos pontos, muitas épocas. Mas nenhuma seria tão rica quan-
to o ano de 1816, quando o pintor Jean-Baptiste Debret e o arquiteto Grandjean de 
Montigny chegaram com outros artistas da Missão Francesa ao Rio, atendendo ao 
chamado de dom João VI, instalado com sua família no Brasil desde 1808.

Apesar de toda a resistência dos membros lusitanos da Corte, os franceses se es-
tabelecem nas terras fluminenses e operam grandes transformações na rotina dos 
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cariocas. Além de fomentar a arte e dar os fundamentos para a Academia Imperial 
de Belas Artes1, criaram um grupo de discípulos e seguidores que foi desenvolvendo 
um ambiente cultural na capital da Corte. Debret, especificamente, teve um papel 
inigualável nesse processo, pois, além de projetar a bandeira do Império, depois da 
Proclamação da Independência, acumulava, desde os tempos de dom João, as tare-
fas de uma espécie de mestre de cerimônias e de festeiro na vida da Corte. A cada 
data importante, como a chegada da futura imperatriz Leopoldina ao Brasil, o ar-
tista criava inúmeros cenários efêmeros na Praça XV e nos arredores – Rua Direita 
(hoje Primeiro de Março) e Largo da Prainha (Praça Mauá). Eu poderia até dizer, 
sem medo de exagerar, que Debret foi um antecessor de nossos carnavalescos, cap-
turando com muita sagacidade o espírito festeiro e de vanguarda que o Rio já tinha 
àquela época.

O ambiente da Corte e da Missão Francesa fez do Rio uma cidade peculiaríssima 
no Brasil. Tanto que nosso modernismo foi muito singular – e começou bem an-
tes da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Mais precisamente com a 
inauguração, em 1905, da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Os paulistas 
reivindicaram para si a hegemonia deste Brasil moderno, mas o Rio já fizera o gesto 
modernizante com a reforma urbana de Pereira Passos – e também com a literatura 
de João do Rio, a poesia e o jornalismo de Orestes Barbosa, o samba no quintal de 
Tia Ciata, a pintura de paisagem do Grupo Grimm, a música de Villa-Lobos, os 
Fantoches da meia-noite de Di Cavalcanti.

A modernidade sempre esteve associada à ideia de projeto e construção. Por esse 
raciocínio, seria um edifício erguido sobre os escombros do que havia antes, capaz 
de minar a estrutura do passado mais próximo e transmutá-la em algo “novo”. No 
caso brasileiro, a arquitetura de Lúcio Costa, Lina Bo Bardi, Affonso Eduardo Reidy 
e Oscar Niemeyer foi fundamental para o reforço dessa noção do moderno como 
processo e elaboração. Outra verdade propagada como cartilha é a de que a Semana 
de Arte Moderna foi “o” divisor de águas da arte brasileira, que a partir de então 
pôde ser dividida em antes e depois de 1922. São duas análises importantes, sem 
dúvida. Tupy or not tupy? continua sendo uma questão, mas não a única.

1. O prédio da Academia Imperial de Belas Artes foi um dos projetos de Grandjean de Montigny no Rio de Janeiro. Demolido 
no século XX, teve seu frontão preservado, hoje no Jardim Botânico. O arquiteto faria também a sede da antiga Alfândega, 
hoje a Casa França-Brasil. 
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Em 1916, em um Rio muito africano, a gravação de Pelo telefone registrou para a his-
tória séculos de miscigenação e a formação de nossa cultura mulata. Nos terreiros 
da Praça Onze, Tia Ciata temperou o batuque e alimentou batutas como Pixingui-
nha, Donga e João da Baiana – e foi do embate entre eles que nasceu o primeiro 
samba. Seis anos antes de Pelo telefone reclamar do chefe da polícia, em 1910, João 
Candido liderou os amotinados de quatro navios de guerra na Baía de Guanabara. 
Os canhões voltados para o Rio de Janeiro faziam uma exigência: o fim dos castigos 
físicos impostos pelos oficiais de alta patente contra a ralé do convés. Candido, o Al-
mirante Negro, promoveu uma abolição muito mais radical do que a Lei Áurea. Os 
marinheiros, em sua maioria filhos e netos de escravos, botaram a alforria exigida no 
lugar da consentida. 

O impacto desse motim na sociedade carioca não pode ser desprezado. Em 1910, 
o Morro da Favela já era o lugar mais violento da cidade. Antes ocupado apenas 
pelos soldados que haviam lutado em Canudos, Favela agora inchava com a popu-
lação expulsa dos cortiços e das cabeças de porco do Centro pela abertura da Ave-
nida Central e pelo desmonte do Morro do Castelo. Enquanto a cidade-projeto se 
desenhava, uma outra, imprevista e imprevisível, era obrigada a nascer. Esta outra 
cidade, marginal e mulata, é tão moderna quanto a primeira. É também uma cidade 
móvel, flutuante, fugidia, registrada nos livros de João do Rio ou nas caricaturas de 
J. Carlos, dois grandes cronistas deste Rio que já é moderno em sua suposta pré-
-modernidade. 

Marcos Augusto Gonçalves2 lembra que Oswald de Andrade estava no Rio de Ja-
neiro durante a Revolta da Chibata. Vindo de uma família abastada, ele foi um fre-
quentador dos salões e da sociedade cariocas. Apesar disso, a Semana de Arte Mo-
derna passou ao largo de qualquer registro da cultura popular – não só da carioca, 
mas a de qualquer lugar do país. Na música, a grande atração do Teatro Municipal 
de São Paulo veio do Rio, mas o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, que já 
operava uma simbiose entre a música clássica e a sonoridade de nosso folclore, foi 
solenemente vaiado pela plateia elegante da Pauliceia – nem tão desvairada assim, 
como vemos. O festival também foi conservador no que diz respeito à arquitetura e 
ignorou completamente as linguagens artísticas típicas da sociedade pós-industrial 
(e moderna), casos da fotografia e do cinema.

2. GONÇALVES, Marcos Augusto. 1922 – A semana que não terminou. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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Como já analisou Paulo Herkenhoff 3, a Semana de Arte Moderna teve quase nada 
de arte moderna, embora tenha servido para São Paulo fundamentar o “semanis-
mo”, instaurando os três dias de festividades como marco inquestionável da história 
da arte. Mais do que a Semana, a relevância do movimento paulistano talvez tenha 
sido estimular a produção do pensamento sobre arte, não apenas nos manifestos, 
mas em publicações como a revista Klaxon. Escrever e difundir eram uma forma de 
começar a sair da casca da própria cidade para se comunicar com o resto do país. 
Nosso modernismo tem muito de expedição, fez-se nas curvas das estradas, daí a re-
levância de Mário de Andrade. Embora seu mapeamento da cultura popular seja às 
vezes hierárquico e etnocêntrico, aponta para o fato de que modernismo é caminho 
em direção ao outro, numa viagem em que ponto de partida e ponto de chegada têm 
igual importância.

Nosso modernismo é paulista, mas também é carioca, nordestino; é plural. Tem a 
ver com a saudade e com um elogio do deslocamento feito por Drummond e Ban-
deira, dois dos principais alicerces de nossa literatura moderna. Vêm dessa atmosfera 
a obra de Visconti e a do Grupo Grimm. Saudade não é nostalgia, porque nela não 
cabe a tentativa de restaurar o passado. Quem sente saudade apenas se relaciona e 
ativa tempos e espaços diferentes dos seus. É com esse sentimento que Lúcio Costa, 
à frente do Iphan, olha para a arquitetura colonial mineira e percebe nela um diálogo 
com aquilo que projetava para o futuro. E delineia o Salão de Arte de 1931, a grande 
exposição de arte realmente moderna que aconteceu neste país. A importância do 
Salão Revolucionário foi fazer um mapeamento de nomes já fundamentados – caso 
de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Vicente do Rêgo Monteiro – e ao mesmo tem-
po ser farol para a emergência de jovens como Guignard, Portinari e Ismael Nery. 

Com o Salão de 1931, sediado no Rio de Janeiro, capital híbrida e cosmopolita, 
ficou clara a origem multigeográfica da arte moderna brasileira. Nossos modernis-
mos são escritos no plural. Com “s” de sede, nos dois sentidos da palavra. Sede para 
beber do outro; sede como uma casa sempre de portas abertas. 

A importância do Rio nessa pluralidade é gigantesca. Diferentemente de São Pau-
lo, que precisou de uma ruptura radical com o status quo das artes visuais, aqui con-

3. HERKENHOFF, Paulo. 1922, um ano sem arte moderna. In: Arte brasileira na coleção Fadel – Da inquietação do moderno à 
autonomia da linguagem. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2003. 
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vivíamos com pequenas revoluções cotidianas, encarnadas nas figuras de artistas 
como Eliseu Visconti e Castagneto, entre outros exemplos. 

Em 1922, quando São Paulo realizava a Semana – que se afinaria com personagens 
como Jeca Tatu e Macunaíma, representantes de um Brasil interior e profundo –, 
o Rio de Janeiro fazia a Exposição Internacional do Centenário da Independência, 
enchendo a região do Cais Pharoux (hoje Praça XV) com pavilhões arquitetônicos 
construídos especialmente para a ocasião. O atual restaurante Albamar é o único 
remanescente do período. O Rio recebeu, naquela época, delegações do mundo 
inteiro dispostas a conhecer a chamada capital das Américas. A cidade já havia se 
transformado, no fim do século XIX, na segunda capital mais fotografada do mun-
do, graças sobretudo ao estímulo que dom Pedro II – ele mesmo um fotógrafo de 
mão cheia – havia dado à fotografia documental e artística.

Toda essa viagem no tempo está sendo feita para demonstrar como esta é uma cida-
de em ebulição. No futuro Museu da Imagem e do Som, com inauguração prevista 
para 2015, haverá uma sala interativa chamada Rio 40 graus4, cujo título foi copiado 
da obra do cineasta Nelson Pereira dos Santos. Os visitantes do museu vão percor-
rer momentos históricos das várias linguagens artísticas, todos eles permeados por 
essa marca da efervescência. 

Nas artes visuais, além do já citado Debret, temos outros marcos importantes. Um 
deles é a apresentação do Parangolé, de Hélio Oiticica, no Museu de Arte Moderna, 
em 1968, pela bateria da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. O outro 
é a Nova Figuração, representada pela tela Lindoneia, de Rubens Gerchman, que se 
tornaria símbolo da Tropicália, que tirou seu nome de uma obra de Oiticica. 

No MAM, o Rio de Janeiro terá um papel fundamental de formação de talentos 
e de resistência à ditadura nos anos 1960 e 1970. Mas antes disso a cidade faria 
história, nos anos 1950, por vários movimentos que renovariam radicalmente as 
linguagens culturais e artísticas: da bossa nova de Tom Jobim e João Gilberto à 
poesia já madura de Drummond; dos dribles inesquecíveis e quase jazzísticos de 
Garrincha no Botafogo ao Neoconcretismo de Lygia Clark, Hélio Oiticica, Ly-
gia Pape, Franz Weissmann, Amilcar de Castro. Tudo no Rio conspirava para a 

4. A curadoria do projeto do novo MIS é de Hugo Sukman, com projeto expográfico de Daniela Thomas.
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reinvenção da forma, para um olhar pouco convencional, sutil e sensível sobre os 
antigos meios de expressão.

Nos anos 1980, o Rio ainda abrigaria outro grande marco, que teve como sede a 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em 1984, a exposição Como vai você, Ge-
ração 80? mostrou ao Brasil e ao mundo os talentos de artistas como Daniel Senise, 
Beatriz Milhazes, Barrão, Leonilson e Luiz Zerbini. A chamada Geração 80 revelaria 
ainda nomes como Angelo Venosa, Nuno Ramos, Adriana Varejão, Delson Uchôa, 
Jorge Duarte e Carlito Carvalhosa.

Dos anos 1990 aos anos 2000, a cidade não perdeu o espírito combativo e festeiro. 
Eventos como o Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, em que os artistas abrem 
seus ateliês para o público, mostram isso. A figura de Ernesto Neto – exímio escultor 
que já entrou para a história também por suas grandes festas e eventos realizados na 
Praia do Arpoador – é uma possível síntese para a arte inquieta e amalgamada com 
nossa vida cotidiana, marca inalienável do Rio de Janeiro.

Formas & Riscados tem um pouco dessa ebulição e dessa heterogeneidade. Como 
toda lista e toda seleção, esta pode gerar no leitor uma síndrome de técnico de futebol 
(“Mas não poderíamos ter incluído tal nome?”). Todas as listas são interessantes, 
todas as listas são imperfeitas. Na literatura não é diferente: coletâneas e compilações 
já nascem com ausências, mas, por outro lado, trazem alguns textos deliciosos que 
estavam guardados em alguma gaveta da memória, e que jamais seriam lembrados 
sem o esforço de publicação do organizador daquele livro. Neste projeto, iniciado 
por Geraldo Edson de Andrade e continuado por Marly Faro, há apenas um escrete 
possível, vigoroso em sua enorme diversidade, um panorama da arte carioca. Esse 
giro por ateliês e obras de criadores em atividade no Rio de Janeiro teve como obje-
tivo mostrar os trabalhos de artistas que não são lembrados com regularidade pela 
mídia, mas representam uma parte importante de nossa produção em artes visuais. 

Esta é uma seleção que nos leva a refletir sobre o impacto do Rio de Janeiro para as 
produções artísticas brasileira e latino-americana. E mostra que a história artística 
desta cidade é tão gigantesca e potente que não daria um livro, e sim uma biblioteca. 

Daniela Name
Crítica de arte
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20 Alex Gama 

22 Amorelli 

24 Ana Durães 

26 Anna Letycia

28 Anna Luiza Trancoso

30 Antonio Carvalho 

32 Arimatéia

34 Arlete Zacharias 

36 Bel Pedrosa 

38 Bernardii 

40 Cali 

42 Camões 

44 Carlomagno 

46 Carmem Flora 

48 Cecconi 

50 Cecilia Ribas 

52 Chio Ming 

54 Christina Hermes 

56 Christina Oiticica 

58 Claudio Aun 

60 Claudio Dantas 

62 Claudio Kuperman 

64 Cleide Magalhães 

66 Cosme Martins 

68 Dalvan 

70 Diana Huidobro 

72 Do Karmmo Ferreira 

74 Dora Parentes 

76 Edgar Duvivier 

78 Edineusa Bezerril 

80 Eduardo Argüelles 

82 Eduardo Ventura 

84 Eleana Essinger 

86 Elso Arruda 

88 Ernani Pavaneli 

90 Estevam Biandani 

92 Favoretto

94 Flavio-Shiró 

96 Flory Menezes 

98 Geraldo Lamego 

100 Giovanni Gargano 

102 Gustavo Cruz 

104 Hector Oscar Casares 

106 Heloisa Pires Ferreira 

108 Hildebrando Lima 

110 Ique 

112 Isa Nissenbaum  

114 Israel Pedrosa 

116 Ivan Pinto

118 Jaime Acioli 

120 Jo Canale 



122 Kim Mattos 

124 Laerpe Motta 

126 Liliane Vidigal 

128 Luciano Macedo 

130 Malu Fatorelli 

132 Marco Terranova 

134 Maria Emilia Amaral 

136 Maria Goretti 

138 Marilia Kranz 

140 Marisia Salomão 

142 Martha Pires Ferreira 

144 Martinolli 

146 Matilde Toledo 

148 Mauricio Salgueiro 

150 Nair Pucheu 

152 Nieda Beurlen 

154 Norma Maiato 

156 Osvaldo Gaia 

158 Paula Mourão 

160 Paulo Dallier 

162 Paulo de Lira 

164 Pietrina Checcacci 

166 Raimundo Rodriguez 

168 Rapoport 

170 Regina Pujol 

172 Renato Serra 

174 Ricardo Newton 

176 Roberto de Souza 

178 Roberto Oliveira Costa 

180 Rogério Tunes 

182 Romanelli 

184 Ronaldo Miranda 

186 Rossini Perez

188 Sansão Pereira 

190 Satoko Ueda 

192 Sebastião Rodrigues 

194 Silvio Baptista 

196 Solange Palatnik 

198 Sonia Ota 

200 Sousa Rodrigues 

202 Tatiana Mendonça 

204 Thiago Barros 

206 Vera Strunck

208 Verônika Haikal 

210 Victor Arruda

212 Walace Renan Palhares 

214 Yale Renan 

216 Yvonne Boghosian 

218 Zulma Werneck
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Utiliza a madeira como meio de expressão, criando uma simbiose entre o orgânico e o rigor 
geométrico. Assim surgem as formas que vão do mais ralo cinza até o negro total, com alguma 
interferência de cor. Artista múltiplo, tem trajetória de exposições individuais e coletivas, 
curadorias e prêmios desde a década de 1980, e obras em museus e coleções do Brasil, Europa, 
Américas do Norte e Central. Suas atividades são fruto de muito estudo e pesquisa, que resultam 
em precisão, beleza plástica e alta qualidade do trabalho, que ele insiste em acompanhar desde a 
concepção até a impressão das imagens. 

Alex Gama
Rio de Janeiro (RJ) 
Artista gráfico

“Trama XXXIII”, 1997  
Ponta-seca sobre madeira, 46 x 46 cm
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Seu amor pela pintura surgiu ainda na juventude, quando teve suas primeiras aulas com os 
mestres Guignard (1896-1962) e Frederico Bracher Jr. (1920-1984). Em seguida, cursou o 
Centro Acadêmico da Escola Guignard, onde teve aulas com Inimá de Paula (1918-1999), 
Amilcar de Castro (1920-2002) e Solange Botelho. Formou-se no Curso Superior de Belas 
Artes da Escola Guignard (MG) e ocupa a cadeira nº 32 da Academia Brasileira de Belas Artes. 
De 1962 até os dias de hoje, participou de 105 exposições coletivas e 54 individuais, tendo sido 
vencedor de diversos prêmios, entre os quais o de Viagem a Nova York, no 1º Salão de Artes 
Plásticas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Suas obras podem ser encontradas em diversos 
Museus e coleções particulares do Brasil e de outros países, como França, Espanha, Inglaterra, 
Japão e Canadá, e em exposição permanente na Polonaise Art Gallery, em Woodstock, EUA.

Amorelli
Três Corações (MG) 
Pintor

“Senhor das Matas”, 2006 
Acrílica sobre tela, 60 x 80 cm
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É uma alquimista desde os 5 anos de idade, quando viu o barroco escorrer dos pincéis de pintores 
em Diamantina, Minas Gerais, onde nasceu. Em 1982, veio para o Rio de Janeiro terminar o curso 
de artes plásticas na Escola de Belas Artes. Mistura água, óleo, pedra, ouro, fotografia, pele, pano, 
spray. Combina incompatibilidades que brotam de sua veia pop, segunda principal influência de sua 
formação. Já participou de mais de 40 exposições coletivas e dezenas de individuais, como “Santos 
Quase Todos”, que itinerou pelo Brasil, Paris e Berlim. Deu vida, como ghostpainter, aos quadros 
pintados por personagens da TV Globo, como o do grafiteiro “Rodinei”, vivido por Jayme Matarazzo 
na novela “Cheias de Charme”, em 2012; “Lena Moretti”, vivido pela atriz Deborah Bloch na minissérie 
“Queridos Amigos”, em 2008; “Laura”, vivido por Ana Paula Arósio na novela “Ciranda de Pedra”, em 
2008, além da preparação dos atores. Ambientou a sala das promessas da Basílica de Aparecida do 
Norte e da Igreja de Cosme e Damião no Rio. Guiando-se pelo prazer de estar na vida, Ana Durães 
também foi gestora pública. Em 2012, celebrou 30 anos de trajetória na exposição individual “Mundo 
das Coisas”, no Espaço Furnas Cultural, que reflete suas andanças, seu olhar diferenciado para coisas 
que poucos dariam atenção, mas que para Ana Durães é natureza viva.

Ana Durães
Diamantina (MG) 
Pintora 

“Bois de Vincenne”, 2012 
Técnica mista sobre tela, 200 x 250 cm
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Sua contribuição para a gravura brasileira é definitiva e está ligada aos grandes nomes de Iberê 
Camargo (1914-1994) e Goeldi (1895-1961), com quem estudou. Com domínio da gravura em 
metal em água-forte, água-tinta, relevo e ponta-seca, é considerada uma artista original, requintada e 
de traços precisos. Destacou-se desde os anos 1950 e lecionou por duas décadas no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro e no Museu do Ingá, em Niterói, onde formou uma geração de novos 
artistas. Expõe desde 1952 e participou de duas Bienais de Veneza, em 1962 e 1968. Recentemente, 
o Instituto Tomie Ohtake e a Caixa Cultural realizaram exposições de suas obras, e houve duas 
retrospectivas, no Paço Imperial, em 1996, e no Museu Nacional de Belas Artes, em 2012, com mais 
de 80 gravuras. 

Anna Letycia
Teresópolis (RJ) 
Gravadora 

Sem título, 2002  
Ponta-seca, 82,7 x 51,5 cm
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Pintora há mais de 30 anos, iniciou sua trajetória na Feira Hippie do Rio, passando por diversas 
exposições coletivas e individuais, no Brasil e no exterior, notadamente em Roma e Paris, onde 
mostrou uma faceta colorida do país. Colorido vibrante, generosas espatuladas e muita intensidade 
traçam o perfil da artista. Reconhecida e premiada, morou 15 anos em Rio das Ostras, cidade 
do litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Os barcos pesqueiros sempre foram grande fonte 
de inspiração, e recentemente a artista se aprofundou ainda mais no tema, tendo realizado uma 
exposição só de marinhas. Atualmente, segue forte tendência abstrata, tendo incluído o Carnaval 
em suas composições.

Anna Luiza Trancoso
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Fantasia em Azul”, 2013 
Acrílica sobre tela, 120 x 60 cm
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Antonio Alves de Carvalho é filho de Jacarau, no estado da Paraíba. Mas desde que chegou ao 
Rio de Janeiro, em 1972, não pensou mais em mudar de estado. Nasceu pintor, e aos 11 anos, sob 
o olhar carinhoso e profissional da artista Anna Letycia, teve certeza do caminho que trilharia. 
Mais tarde, essa opção se confirmou pelas mãos de Iberê Camargo (1914-1994), seu grande 
mestre e incentivador. Foi Iberê que despertou Carvalho para o abstracionismo. Em 1981, a 
sua precocidade fez com que fosse o pintor mais jovem no Salão Nacional de Belas Artes. Com 
Alfredo Volpi (1896-1988), ele desenvolveu técnicas de cores e texturas. Para Carvalho, quem 
escolhe a arte como comunicação deve estar preparado para se mostrar por inteiro em cada curva, 
em cada geometria e em cada cor, sem reservas. Foi essa coragem de se expor que o levou a estar 
entre os principais artistas brasileiros com projeção internacional.

Antonio Carvalho
Jacarau (PB) 
Pintor

“Abstrato”, 2013 
Óleo sobre tela, 126 x 195 cm
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Aos dez anos, desenhava e pintava avidamente, já demonstrando sua tendência para as Artes. 
Com o passar dos anos, sua aplicação nos estudos da pintura só aumentou. Aos 18 anos, 
transferiu-se para o Rio de Janeiro e ingressou na Sociedade Brasileira de Belas Artes, onde teve, 
realmente, as primeiras orientações profissionais de desenho e pintura, tornando-se um pintor 
clássico. Trabalhou como ilustrador na Agência Farmarketing, que, segundo o artista,  
trouxe-lhe segurança e abriu novos caminhos para sua carreira de artista plástico, dando-lhe 
suporte para trabalhar em diversos segmentos sem destinação de estilo ou época. A obra Tango é 
um exemplo dessa atemporalidade. Consegue comungar dois mundos. 

Arimatéia
Bom Jesus (PI) 
Pintor e desenhista

“Tango”, 2011 
Acrílica sobre tela, 80 x 240 cm
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Inicia sua trajetória na arte a partir do desenho, quando começa a frequentar o Instituto de Belas Artes, 
hoje Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Para se aprofundar nos temas que inspiravam seu trabalho, 
Arlete Zacharias resolveu estudar História da Arte com o professor João Salgueiro, que ajudou a artista 
a mudar o seu modo de ver o mundo. E assim aprofundou a sua escolha pela pintura, que entrou na 
sua vida depois de ter os filhos crescidos. Sua dedicação à pintura foi tão intensa – dizia que era para 
compensar o tempo – que acabou sendo premiada com uma passagem aérea para conhecer toda a 
Europa. Arlete frequentou os ateliês de Armínio Pascual (1920-2006) e Jean Toulier, mas foi com o 
professor Bernardii que se sentiu desafiada para exercer uma pintura a partir de manchas cromáticas. 
Daí nasceu seu estilo. A pintora realizou exposições em vários estados do Brasil e no exterior.

Arlete Zacharias
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora

“Composição de Frutas”, 1996 
Acrílica sobre tela, 80 x 90 cm
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A fotógrafa Bel Pedrosa expôs seus trabalhos no Brasil e em vários países. A série Trípticos foi 
exposta em 2001 na Bienal Internacional de Fotografia, em Quito, e em 2003, no Rio, durante o  
I FotoRIO. Dois trabalhos da série integram a Coleção Masp-Pirelli. The Men in My Room é uma 
série bem-humorada sobre a solidão feminina após os 40 anos. A partir de 2005, desenvolve 
as séries Voo (fotos gráficas de asas de avião) e Una (pesquisa sobre dejetos trazidos pela maré 
para a areia da praia). Desde 2012 trabalha na série No Chão, sobre a sinalização de trânsito 
no asfalto. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão retratos de escritores nacionais e 
estrangeiros. Bel trabalhou, entre outras publicações, para Folha de S. Paulo, Valor Econômico, 
IstoÉ, El País, Libération e The New York Times.

Bel Pedrosa
Rio de Janeiro (RJ) 
Fotógrafa 

“Pampulha # 4”, 2013 
Fotografia impressa em papel algodão com pigmento mineral, 130 x 80 cm
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Formado em Belas Artes e pós-graduado em Arte Sacra pela Faculdade São Bento, no Rio de Janeiro. 
Com vasto currículo de exposições, o artista vem expondo seus trabalhos, de grandes formatos, em 
renomadas galerias do eixo Rio–São Paulo. Em sua atual fase, pinta composições figurativas, conjugando 
abstrações que formam uma estrutura calculada, precisa, transformando o tema explorado em real, 
visto de uma forma contemporânea e quase urbana, de onde surgem marinhas, portos, cidades, figuras e 
temas sacros com grande mestria e refinamento. Usa cores densas e traços fortes, demonstrando atitude 
diante do desafio a ser enfrentado, inserindo em suas criações questionamentos filosóficos de sua alma 
solitária, com um olhar acima de tudo espiritual, distante da realidade social e terrena.

Bernardii 
Campanha (MG) 
Pintor 

“Navegar é Preciso”, 2013 
Acrílica sobre tela, 160 x 180 cm
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Luiz Antonio Caligiuri, o Cali, capta o mundo pelas suas formas geométricas. Ele conta que seu 
caminho como artista plástico nasceu da vontade de dar sentido, cor e luz vibrante ao mundo 
geométrico que via. Estudou Desenho Técnico, Arquitetura e Cenografia. Por muito tempo, dedicou-se 
a dar aulas de geometria descritiva. O seu talento em dar vida às formas levou-o a trabalhar, durante  
22 anos, com cenografia em novelas da TV Globo, cinema e projetos arquitetônicos, sobretudo de 
parques temáticos. Na série de 25 telas acrílicas de grandes proporções, intitulada Vivências, Cali criou 
símbolos que mostram anseios como medo, frustração, realizações e condutas. Para o artista, a técnica 
nunca deve substituir a emoção; ela faz parte intrínseca de sua linguagem e, quando finalmente exposta, 
pode encontrar o olhar desejoso do outro, do espectador.

Cali
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Os Sete Pecados”, 2013 
Óleo sobre tela, 190 x 120 cm
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Apaixonado pelo Rio de Janeiro, cria sua obra a partir de imagens do Rio Antigo. Depois de passar 
o ano de 1973 na Califórnia, onde vendeu todos os seus trabalhos, retornou ao Brasil e começou 
a retratar o cotidiano do carioca por meio de imagens hiper-realistas. Após essa fase, direcionou 
seu trabalho para a reconstituição da topografia das cidades, a partir da pesquisa de pontos de 
referência, antigos textos descritivos, fotografias aéreas e desenhos. Suas obras retratam também 
outras cidades do Brasil e algumas localidades dos Estados Unidos. Em quatro décadas de pintura, 
tem cinco livros publicados, com 17 edições, desde 1992. Reproduções de suas pinturas podem 
ser vistas em produtos no mercado mundial, como quebra-cabeças, painéis fotográficos, azulejos 
decorativos e tapeçarias.

Camões
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Igreja de Copacabana em 1895”, 2011  
Acrílica sobre tela, 70 x 120 cm
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Professor de Desenho e Artes Plásticas, pedagogo, arquiteto e membro da Academia 
Brasileira de Belas Artes. Participou de mais de 100 exposições coletivas nacionais e de oito 
internacionais; realizou 16 exposições individuais nacionais e quatro internacionais, além de ter 
sido homenageado em mais de 20 salões de arte. Traz em seu vasto currículo 15 medalhas de 
ouro. Como membro de júri, esteve presente em 30 eventos; e como presidente de júri, em 17. 
Suas obras podem ser vistas em museus, e sua trajetória é apresentada por críticos renomados. 
Além da pintura, dedica-se ao ensino e à formação de novos artistas.

Carlomagno
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“O Anjo Azul - Der Blaue Engel”, 2013  
Óleo sobre tela, 100 x 100 cm





 46
  Fo

rm
as

 &
 R

is
ca

d
os

Foi professora do Curso de Decoração e Desenho da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 
Rio Grande do Sul entre 1960 e 1966. A partir do ano seguinte, quando passou a residir no Rio de 
Janeiro, apresentou projetos de decoração nos programas de TV da apresentadora Edna Savaget 
(1928-1998) e trabalhou no departamento de Engenharia do Banco Real, onde realizou projetos 
de arquitetura para diversas agências. Foi diretora do Clube dos Decoradores do Rio de Janeiro 
e professora do curso livre de desenho e perspectiva da Universidade Católica de Petrópolis. Há 
décadas, vem realizando exposições individuais nas galerias Gonzales e Marly Faro e no Centro 
Cultural Emerj. Realizou também exposições na Galeria Manolo Saez (Curitiba) e no Espaço de 
Artes Escelsa (Vitória). Participa do acervo permanente do Museu de Arte de Londrina (PR). 
Tem obras em coleções particulares em Portugal, África do Sul, França e Espanha.

Carmem Flora
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora e escultora 

“Curvas”, 2002  
Técnica mista acrílica e óleo, 81 x 65 cm
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Iniciou-se nas Artes fazendo ilustrações para editoras e agências de publicidade. No início da década 
de 1960, já havia recebido diversos prêmios por seus desenhos e pinturas, e em 1988 deixou a 
publicidade para dedicar-se de corpo e alma a sua arte. Em 1992, ganhou da Universidade Estácio 
de Sá prêmio de viagem à Europa. A influência do Velho Continente abriu nova fase em sua pintura, 
trazendo novos temas. Sua obra chegou às mãos de colecionadores europeus, americanos, japoneses, 
argentinos e a galerias de vários estados do Brasil. O resultado de seu incessante trabalho levou-o 
a receber em 2006 o título de imortal da Academia Brasileira de Belas Artes. O artista resume sua 
trajetória com a frase “Buscando na pintura uma realidade para transformá-la numa sinfonia”.

Cecconi
Sorocaba (SP) 
Pintor 

“Veneza Encantada”, 2013 
Acrílica sobre tela, 61 x 46 cm





 50
  Fo

rm
as

 &
 R

is
ca

d
os

Iniciou sua carreira como ceramista nos anos 1980, no Atelier Silvia Goyanna. A partir da cerâmica, 
trilhou o caminho das esculturas no ateliê da Galeria Marly Faro e participou de diversas exposições, 
obtendo várias premiações. Em 1992, organizou e produziu o 1º Salão MD de Pinturas e Esculturas, 
no Centro de Artes de Nova Friburgo, com participação de 170 artistas. Ligada às artes e ao design, 
estudou Design de Interiores, graduou-se em Estilismo e pós-graduou-se em Design de Moda.  
Em 2010, orientada pelo artista plástico José Luiz Carlomagno, ingressou na pintura, realizando, em 
2012, sua primeira exposição individual de pintura. Como destaque em sua carreira artística, em 2013 
recebeu a Comenda de Grande Mestre, conferida pela Academia Brasileira de Desenho e Artes Visuais 
(ABD), e assumiu a Cadeira Livre nº 10, patronímica Antonio Maria Lopes Teixeira, da Academia 
Brasileira de Belas Artes, selando seus 30 anos dedicados às artes plásticas.

Cecilia Ribas
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Transformação”, 2012 
Óleo sobre tela, 70 x 120 cm
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A arte da professora Chio Ming conjuga uma intensa expressão de dramaticidade e leveza. 
Pintora e escultora com a mesma dedicação, ela optou pelas artes plásticas quando, ainda 
pequena, observava o pai esculpir na pedra. Foi então que descobriu a sua vocação para as artes 
plásticas. Formou-se professora pelo Instituto de Educação e canalizou sua prática educativa 
para a arte, lecionando, dirigindo escolas e assessorando governos. Ao mesmo tempo que 
ensinava, aprendia em cursos de atualização da Unirio e estudos de escultura na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. Descobriu a plasticidade da técnica mista e, como disse Fayga Ostrower 
(1920-2001), cada vez mais a arte de Chio Ming se aproxima de suas raízes orientais. Dona de 
várias premiações, suas obras encontram-se em instituições no Brasil e também no exterior, 
como China, Portugal, França, Espanha e Israel.

Chio Ming
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora e escultora

“Árvore da Vida”, 2010  
Técnica mista, 60 x 81 cm
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Desde menina, adorava desenhar e dançar e sempre gostou de arte. Durante muitos anos, estudou 
música e balé. Já adulta, sob orientação de alguns mestres, como Romanelli, Ney Tecidio, Finatti, 
A. Paschoal e Bernardii, seu mais constante orientador, passou a pintar tudo que tocava sua 
emoção, fosse partindo do real ou do imaginário. Atualmente, anda encantada com o simbolismo 
do “guarda-chuva”, que para ela significa “abrigo, aconchego e proteção. Proteção da chuva, do 
vento ou de um olhar curioso quando se troca um beijo de amor. Abrigo do sol, da água ou do 
olhar do outro”. Desde 1981, tem realizado exposições coletivas e individuais – com participação 
em bienais internacionais e diversos salões de artes plásticas, nos quais conquistou diversas 
medalhas, além de prêmios especiais e de viagem à Europa.

Christina Hermes
São Paulo (SP)
Pintora

“Entardecer”, sem data 
Acrílica sobre tela, 70 x 90 cm





 56
  Fo

rm
as

 &
 R

is
ca

d
os

Desde sua primeira exposição, em 1990, a artista procura retratar o mundo de maneira simples, 
colocando em seu trabalho as impressões do momento e da sociedade em que vive. Em 2003, 
após diversas viagens à Europa, passa a dividir suas atividades entre o Rio de Janeiro e os Pirineus 
do Sudoeste da França, onde tem desenvolvido sua técnica em parceria com a natureza. Seus 
trabalhos são deixados, entre outros lugares, dentro de árvores, leitos de rios e florestas; passado 
algum tempo, faz a correção e os exibe, mostrando o resultado da intervenção da natureza, cuja 
parceria torna o resultado inimitável, pois ela interage de forma única sobre cada obra. Além de 
pintar, faz esculturas, desenha e ilustra. Já expôs em mais de 60 museus e galerias de 12 países, na 
América do Sul, Europa e Estados Unidos. 

Christina Oiticica
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Rosa Mística” 
Técnica mista, enterrado de julho de 2012 a julho de 2013 em Assis (Itália), 100 cm de diâmetro
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Com mais de quatro décadas dedicadas às artes plásticas, e conhecido internacionalmente, 
assumiu em 2010 uma cadeira na Academia Brasileira de Belas Artes, tendo o fotógrafo Marc 
Ferrez (1843-1923) como patrono. A trajetória iniciada em São Paulo, a transferência para o 
Rio de Janeiro em 1971 e o aperfeiçoamento em Carrara, na Itália, foram determinantes para 
o domínio das técnicas de seu trabalho, que tem na escultura em bronze e mármore sua maior 
expressão simbólica. Matrizes oníricas, surrealistas e mitológicas permeiam o seu processo 
criativo em diversos segmentos, como pintura, escultura, arte conceitual e instalação, que ele 
generosamente compartilha com jovens talentos, em cursos no seu ateliê no Morro da Conceição. 
É também um dos fundadores do Projeto Mauá, no mesmo sítio. 

Claudio Aun
São Paulo (SP) 
Escultor 

“Sereia”, Livro de Mitologia, 1995  
Bronze oxidado, 31 x 27 x 47 cm
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Amante das artes desde pequeno, seguiu, entretanto, o caminho da Engenharia Química até 1987, 
quando resolveu dedicar-se integralmente à pintura. Cursou a Escola de Belas Artes da UFRJ até 
descobrir que não seria ali que atingiria suas metas artísticas. A partir de então, continuou seus estudos 
da grande pintura, da Renascença ao Impressionismo, como autodidata. Em 1988, ingressou no 
mercado de arte por meio da galeria Heritage, no Rio de Janeiro, e desde então vive exclusivamente 
da pintura. O artista acredita que a verdadeira arte não pode ter radicalismos nem padrões estéticos 
estabelecidos. Deve ser somente bela, naturalmente; a própria beleza não é padronizada, é um 
sentimento, e não uma forma. Ele questiona sempre seu trabalho para “torná-lo Arte e torná-lo Belo”. 

Claudio Dantas
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Jardineira”, 2013 
Óleo sobre tela, 70 x 100 cm
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Nos anos 1960, estudou gravura com Marcelo Grassmann (1925-2013), Mário Gruber (1927-2011)  
e Darel Valença. Em seguida, passou a residir e a trabalhar em Paris, onde desenvolveu intensa 
atividade artística. No início, dedicou-se à pintura e, depois, engajou-se no movimento vanguardista, 
no qual trabalhava objetos utilizando diversos materiais. De volta ao Brasil, realizou a primeira 
exposição minimalista do país. Recebeu convites de várias instituições europeias e expôs na  
Galeria Módulo, em Milão, e na Bienal de Paris. Em 1971, instalou a oficina de materiais sintéticos  
nas oficinas de escultura do Museu de Arte Moderna do Rio e na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage. Participa de mostras coletivas e individuais no Brasil e no exterior desde a década de 1960.  
Em 1997, realizou mostra no Museu de Arte Moderna do Rio, com lançamento de livro sobre a sua 
trajetória profissional (Frederico Morais, Editora Salamandra).

Claudio Kuperman
São Paulo (SP) 
Pintor 

“Debussy no Igarapé”, 1988 
Acrílica sobre tela, 150 x 150 cm
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Pintora, restauradora e professora, cursou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage em 1978, 
tendo como mestres Rubens Gerchman (1942-2008) e Eduardo Sued. Posteriormente, estudou 
restauração na Universidade Santa Úrsula. Descende de família de músicos e artistas e sempre se 
dedicou às artes plásticas; em trinta anos de atividades, realizou diversas exposições no Brasil e no 
exterior. Possui trabalhos em Portugal, Suíça e Singapura. Sentindo-se mais atraída pela linguagem 
abstrata como meio de expressão pictórica, iniciou com a pintura a óleo e, depois, começou a 
trabalhar com a acrílica. Atualmente, ministra cursos em diversas técnicas no seu ateliê. Em 2012, 
recebeu o troféu Top of Business de Empreendedorismo, por sua relevante contribuição nas artes. 

Cleide Magalhães
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Vida”, 2009  
Acrílica sobre tela, 100 x 120 cm
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Autodidata, iniciou sua carreira no Maranhão, produzindo telas figurativas com temas locais. 
Foi incentivado por Rubens Gerchman (1942-2008), que se encantou com sua pintura abstrata. 
Ainda no Maranhão, em parceria com dois amigos, formou o grupo Mirarte, no qual iniciou sua 
fase contemporânea, deixando a temática tradicionalista para trás. Mudou-se para o Rio de Janeiro 
para ampliar suas perspectivas. Em sua primeira exposição, em 1980, suas obras ainda continham 
o caráter regional. O marco de sua carreira foi uma exposição coletiva na Galeria de Arte Ipanema, 
onde, eleito vencedor, ganhou uma viagem a Paris. Essa experiência levou-o a participar de 
diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior e a ministrar cursos de pintura na 
Alemanha e na França. Suas obras estão expostas em diversas galerias do país.

Cosme Martins
Belas Águas, São Bento (MA) 
Pintor 

Sem título, 2013 
Acrílica sobre tela, 120 x 213 cm
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Autodidata, começou a se dedicar integralmente à pintura em 1986, retratando cenas do 
cotidiano e de crítica social com riqueza de detalhes. Suas imagens apresentam um universo a ser 
desvendado por meio da nossa história. Entre as técnicas utilizadas, há os primeiros trabalhos a 
óleo e os mais recentes em acrílica. Já expôs em vários salões e mostras do Brasil e tem trabalhos 
em museus da França, Espanha, Suíça, Israel, Haiti e Estados Unidos. Participou de mais de 40 
exposições, destacando-se O mundo fascinante dos pintores naïfs, realizada no Paço Imperial, no 
Rio de Janeiro, em 1989. É citado em inúmeras publicações sobre arte primitiva. 

Dalvan
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“O Brasil é Penta”, 2004  
Acrílica sobre eucatex, 40 x 60 cm
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Holandesa radicada no Brasil, iniciou seus estudos sob orientação de Tereza Guimarães. Em 
meados dos anos 1970, começou a participar de mostras e salões, e obteve diversas premiações, 
no Brasil e no exterior, entre elas: Academia Brasileira de Letras (1984 e 1985), Salão Maçônico 
(1987) e Casa de Espanha (2002), além de várias exposições individuais. Frequenta o ateliê 
do artista Bernardii desde 1986. Sua obra concentra-se no imenso campo do expressionismo 
abstrato e figurativo; barcos e naturezas-mortas estão entre seus temas preferidos. A composição 
de seus trabalhos tem como marca equilíbrio, cores vibrantes e traços vigorosos. Seu ateliê, em 
Angra dos Reis (RJ), contagia pela sua obra com boa perspectiva, profundidade, cores fortes e 
justa combinação de forças, que caracterizam o seu belíssimo trabalho. 

Diana Huidobro 
Rotterdam, Holanda 
Pintora  

“Marina Porto Real”, 2012  
Acrílica sobre tela, 100 x 200 cm
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Pintora, professora e crítica de arte, formou-se no Centro Universitário de Brasília, em 1975. 
Em seguida, deu início a intensa atividade de trabalho. Em 1976, inaugurou o primeiro 
ateliê de cursos de pintura em Brasília. Em 1979, já no Rio de Janeiro, passou a coordenar o 
Paumar Centro de Artes, no Leme, local de intercâmbio de artistas brasileiros e estrangeiros 
até hoje. Considera-se uma pintora moderna por não seguir a linha do realismo exato. Sua 
pincelada cria figuras distorcidas por meio de manchas de colorido intenso. Por suas inúmeras 
exposições, iniciativas culturais e contribuição nas artes, é detentora de vários prêmios, entre 
eles a Medalha Tiradentes, concedida pela Câmara dos Deputados, em 1991, e a medalha 
Pedro Ernesto, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2001.

Do Karmmo Ferreira
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Boguedons com Flores e Uvas”, 2012  
Acrílica sobre tela, 150 x 110 cm
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Dora nasceu Doralice, no Piauí. Veio para o Rio de Janeiro na década de 1960, onde iniciou a 
carreira no Salão Nacional de Belas Artes, obtendo menção honrosa, medalha de bronze e medalha 
de prata, entre outros prêmios, em todo o país. A artista passeia pelo figurativo contemporâneo 
e pela abstração, sempre marcada por pinceladas firmes, preciosas e fortes, com requintado 
movimento de liberdade e prazer estético. Já expôs com sucesso em vários países, com destacada 
participação. No período de 1970 a 2012, Dora Parentes realizou 68 exposições individuais, das 
quais se destacam Os 100 anos de JK (Brasília, 2002) e Exp. Eco 92 (Rio de Janeiro). Em 2010, como 
artista convidada, expôs no Salão dos Grandes Mestres da 3ª Bienal Intercontinental Indígena e 
Ancestrais (Quito, Equador). Em novembro de 2006, tomou posse na Academia Brasileira de Belas 
Artes, ocupando a cadeira de número 22, que tem como patrono Alfredo Ceschiatti.

Dora Parentes
Teresina (PI) 
Pintora 

“Folha Seca”, 2013 
Acrílica sobre tela, 120 x 95 cm
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Filho de escultores, passou a infância brincando no ateliê, enquanto via seu pai produzir figuras de 
todo tipo e praticamente tudo o que era usado em sua casa: móveis, luminárias, cinzeiros, vasos e 
esculturas. Ajudar o pai fazia-o esquecer o tédio; com ele aprendeu que “viver é fazer e fazer é existir. 
O fazer vem antes do pensar, e me faz bem pensar que faço, logo existo”. Formou-se em música na 
Berklee College of Music e voltou para o Brasil, onde ganhou diversos prêmios e lançou CDs. Em 
2000, seu pai ficou doente, e Edgar passou a ajudá-lo a terminar diversas encomendas. Em 2001, 
com a morte do pai, concluiu sozinho alguns trabalhos dele, e desde então não parou. Tem mais de 
20 obras instaladas em diversos locais, como a Princesa Isabel, em Copacabana, e Oscar Niemeyer, 
em Niterói. Paralelo a isso, o artista tem seu trabalho de arte contemporânea. 

Edgar Duvivier
Rio de Janeiro (RJ) 
Escultor 

“O Goleiro”, 2011 
Chapa de ferro velho cortada, pintada e cromada, 200 x 100 cm 
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Reside desde 1972 no Rio de Janeiro. Nos anos 1980, cursou gravura e escultura na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage. Seus trabalhos são pintura, desenho, cerâmica e ilustração. 
Tem seu nome citado na Cronologia das artes plásticas no Rio de Janeiro - Da Missão Artística 
Francesa à Geração 90, de Frederico Moraes, e em Ilustradores - Editora Senac, e em diversas 
outras publicações especializadas no mercado de arte no país. Expondo desde 1980, Edineusa 
Bezerril vem mostrando seus trabalhos em individuais e coletivas, em galerias de arte no Brasil 
e no exterior. Participou da The World Art Collection, 2000 Foundation/Amsterdam; 2ª Mostra 
Latino-americana, em Rosário (Argentina); Feira MUBA (Suíça); Bichett Gallery (EUA); 
Museum of Art Contemporary Raleigh (EUA); e Galerie Ytiopti (França). Recebeu em 1992 o 
Prêmio Imagem da CEF (Brasília).

Edineusa Bezerril
Caruaru (PE) 
Pintora 

“Que o rosto humano o conheça”, 2012 
Acrílica e lápis sobre tela, 90 x 120 cm
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Iniciou seu contato com a arte aos seis anos de idade, ao repetir os desenhos de sua irmã. 
Passou parte de sua juventude desenhando, quando obteve as primeiras premiações. Em 
1986, enfrentou o desafio de pintar. Autodidata e fascinado por figura, pintou marinhas, 
naturezas-mortas, interiores, janelas e a imagem da mulher. Após alguns anos, o realismo puro 
não mais preenchia sua emoção, e passou a imprimir nítido simbolismo às suas obras. Em seu 
trabalho atual, une o abstrato ou indefinido ao figurativo realista, criando por transposições, 
imagens de maior leveza, transparência e interatividade com o espectador, em atmosfera 
de sonho e fantasia. Com mais de oitenta exposições individuais e coletivas, é membro da 
Academia Brasileira de Belas Artes e da Ordem do Mérito das Belas Artes.

Eduardo Argüelles
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Ao Vento”, 2012 
Óleo sobre tela, 80 x 60 cm
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O artista formou-se brincando com os lápis, tintas e pincéis ao lado do pai, também pintor, que 
o incentivou no caminho da arte. Suas pinturas revelam a exuberância e expressividade da luz, 
das formas e das cores do mundo externo. Sua forma de atuar está longe do confinamento no 
espaço de trabalho ou no ateliê. Ventura prefere sair para o ar livre e observar a natureza e as 
ruas das cidades, registrando momentos que representem um estado de liberdade, e essa é a sua 
inspiração. Estudou Arquitetura, mas antes de se formar já estava vivendo da arte. A tinta que 
mais utiliza é a acrílica aguada, que oferece uma transparência maior, permitindo, assim, que a 
luz, um dos seus elementos principais, seja plena de poesia. Paris, onde passou algum tempo, 
é cena de suas telas, assim como a cidade do Rio de Janeiro, onde flagra pessoas em estado de 
contemplação. Com inúmeras exposições, Ventura é um sensível observador da vida urbana.

Eduardo Ventura
Barra do Piraí (RJ) 
Pintor 

“Cotidiano Urbano”, 2013 
Acrílica sobre tela, 120 x 180 cm
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Filha de europeus que imigraram na década de 1930, cursou a Escola de Belas Artes de Recife. 
Foi aluna de Bibiano Silva (1889-1969), Fedora do Rego Monteiro (1889-1975) e Lula 
Cardoso Ayres (1910-1987). Na década de 1970, veio para o Rio de Janeiro em busca de sua 
afirmação. Fez vários cursos, entre os quais de História da Arte, Pintura e Desenho; mas foi na 
Escultura que se sentiu realizada. A partir de 1995, preocupada em aprimorar a qualidade de 
seu trabalho, passou a frequentar o ateliê Barro Oco. Começou esculpindo imagens clássicas, 
de dorsos e figuras humanas. Aos poucos, a experiência e a segurança lhe deram a liberdade e a 
espontaneidade que a levaram a seu estilo abstrato, apresentando formas que traduzem o íntimo 
de suas emoções. Participa de diversas exposições coletivas, no Brasil e na Europa.

Eleana Essinger
Recife (PE) 
Escultora 

“Eugenia”, 2008 
Bronze escurecido, 50 cm (altura)
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A pintura o atraiu desde cedo, mas os caminhos o levaram a graduar-se na Escola Nacional  
de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudou com mestres como 
Ubi Bava (1915-1988). Depois de trabalhar por oito anos como arquiteto, passou a se dedicar 
exclusivamente à pintura em 1980. Fez viagens à Europa e começou a participar de sucessivas 
mostras e exposições, no país e no exterior. Sua pintura percorreu o figurativo e o geometrismo e 
se fixou no abstracionismo informal, pela liberdade de gestos e pinceladas que lhe proporcionava. 
Sem abandonar a disciplina do espaço e da forma, exibe uma composição de cores fortes, por 
vezes geometricamente delineadas, de movimento e perspectiva.

Elso Arruda
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Avenida Paulista”, 2011 
Acrílica sobre linho, 140 x 200 cm
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Autodidata, a pintura se manifestou cedo, desde os sete anos, quando no caminho da escola 
subia na janela da casa de uma pintora de sua cidade natal para observá-la trabalhando imagens 
de arvoredos, casinhas e laguinhos. Trabalhou em uma empresa de informática, até que em 1978 
decidiu dedicar-se às artes plásticas. Durante dois anos trabalhou em casa, buscando um estilo 
que lhe agradasse; encontrou o pontilhismo e começou a mostrar ao público os resultados de 
seu trabalho. Em 1983, fez sua primeira exposição individual. Participou de diversas exposições 
no Brasil e no exterior e é citado em publicações tais como L’Arbre et Les Naifs (Max Fourny 
- Paris) e A Arte Naïf no Brasil, editado por Jacques Ardies, com textos de Geraldo Edson de 
Andrade (1932-2013).

Ernani Pavaneli
São João Nepomuceno (MG) 
Pintor 

“Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, Seis da Tarde”, 2012 
Acrílica sobre tela, 120 x 150 cm
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Após formar-se em Letras, em 1975, pela Universidade Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, entrou 
para a Escola de Belas Artes Fábio Barreto, na mesma cidade, onde fez cursos de desenho, pastel, 
pintura a óleo e escultura. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1976, onde fez diversos cursos, 
entre eles, de resina em poliéster, no ateliê Barro Oco, e de crítica de arte, no Museu de Arte 
Moderna. Fez também cursos de pesquisa de artes visuais na França, Bélgica e Holanda. Realizou 
diversas exposições individuais e participou de outras tantas coletivas, notadamente nos Estados 
Unidos. Recebeu várias premiações por sua técnica e sua visão criativa e cheia de encantos que 
penetram em épocas passadas para reviver cenas do cotidiano com extrema delicadeza.

Estevam Biandani
Franca (SP) 
Escultor 

“Palas Athena. Deusa da Guerra”, 1996 
Terracota, 60 cm (altura) x 17 cm (diâmetro)
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Como artista contemporâneo, sua pintura se baseia em expressar toda a potência, vida e 
movimento dos ciclos naturais. Estudou desenho livre com Sonia Melo, na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage; frequentou o ateliê de Vassali Lambrinos, em Nova York, e estudou 
teoria da cor com José Maria Dias da Cruz, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio. Em 
1981, fez sua primeira exposição individual e até hoje não parou, tendo seus quadros em vários 
estados do Brasil e no exterior. Grande parte de seu trabalho é baseada na observação  
da flora brasileira. Favoretto busca representar o universo das formas orgânicas e composições  
a partir da experimentação cromática que se revela no forte impacto visual de sua obra.  
É considerado um mestre na textura, cujo veículo maior é o óleo sobre tela.

Favoretto
Casa Branca (SP)
Pintor

“Pássaros e Cipós 5”, 2013 
Óleo sobre tela, 116 x 89 cm
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Flavio-Shiró (Tanaka) nasceu em 1928, no Japão, de pai dentista e pintor e mãe musicista. 
Em 1932, emigrou com a família para o Brasil. Infância em Tomé-Açu, Pará; adolescência 
em São Paulo, onde, aos 14 anos, pintou sua primeira paisagem. Trabalhou em cerâmica e 
cartazes de cinema, e na molduraria de Kaminagai, no Rio de Janeiro. Em 1953, viajou para 
a Europa, fixando-se em Paris, estudando no Louvre, na École Nationale Supérieure des 
Beaux-arts (litografia) e com Gino Severini (mosaico). Exposições individuais e coletivas 
em institutos culturais, museus e galerias no Brasil, Japão, Estados Unidos, Europa e América 
Latina. Prêmio Internacional de Pintura, 2ª Bienal de Paris; Prêmio Itamaraty, 20ª Bienal de 
São Paulo; Prêmio Eco-Arte, 1992. Continua sua atividade entre Paris e Rio de Janeiro.

Flavio-Shiró
Sapporo, Japão 
Pintor

“Anatomia da Guerra”, 1965 
Óleo sobre tela, 120 x 190 cm, Coleção João Sattamini, comodante Museu de Arte Contemporânea de Niterói
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“Dríade”, 2013  
Terracota, 40 x 45 x 25 cm

Flory Menezes

O ano de 1975 marca o início de sua carreira, quando expôs uma série de trabalhos em 
pontilhismo, feitos em bico de pena, em que expressava sua visão religiosa de forma atual 
e contestatória. Inicialmente, sua linguagem fixava-se em um realismo quase fotográfico, 
em que o preto e o branco predominavam e a cor era usada em sutis toques de surrealismo. 
O volume e as proporções de suas figuras transbordaram do papel para a pintura, técnica 
na qual permaneceu até o fim dos anos 1980. Na década de 1990, suas figuras tornaram 
a exceder – agora, de forma mais sensual e repletas de cor – os limites das molduras e da 
bidimensionalidade. Foi quando se apaixonou pela escultura, retomando os temas espirituais, 
mitológicos e históricos, movida por uma paixão pela figura humana. Desde 1996, tem uma 
galeria em Búzios. É comendadora grã-mestra e membro da Academia Brasileira de Belas Artes. 
Premiadíssima, já expôs na Argentina, na França e nos EUA.

Rio de Janeiro (RJ)
Escultora
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Após concluir a graduação em Belas Artes e Arquitetura, na Faculdade Nacional, foi para Paris, 
onde residiu durante quatro anos. Além do trabalho no ateliê de urbanismo, na prefeitura local, fez 
diversos cursos de arte e estudou desenho na Academia Julien. Na volta ao Brasil, dedicou-se ao 
desenho, tornando-se conhecido como autor de portraits em bico de pena e crayon, e expôs seus 
trabalhos em São Paulo, Rio de Janeiro e Ouro Preto. Por muitos anos, trabalhou com arquitetura 
de interiores no Brasil e no exterior. Recentemente, voltou a se dedicar mais assiduamente às 
artes plásticas, dessa vez à pintura a óleo. Em 2011 e 2012, participou de coletivas na Ward-Nasse 
Gallery, em Nova York, na Galerie Everarts, em Paris, e na Galeria Marly Faro, no Rio de Janeiro.

Geraldo Lamego
Campos dos Goytacazes (RJ) 
Pintor  

“Passagem pelo Alhambra N. 1”, 2013  
Óleo sobre tela, 90 x 90 cm
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Participou intensamente dos movimentos de cultura artística no Rio de Janeiro nas décadas de 
1980 e 1990, realizando diversas mostras individuais e coletivas e obtendo reconhecimento da 
crítica em publicações do mercado editorial de Arte no Brasil. O desenvolvimento de uma técnica 
própria no manuseio das tramas (1990/2000) e a vocação para o experimental levaram-no a 
exibir a geometria como seu enredo: expressão que veio marcar sua produção artística no início 
do século XXI. Uma geometria que entrecruza transparências em direção a uma perspectiva 
virtual, mas encontra uma solução amadurecida, não simplesmente uma solução de matemática 
visual, assegurando a permanência do humano em sua obra. Os enquadramentos, submetendo a 
figura a uma visão analítica, se apoiam num instrumental científico que em nenhum momento se 
sobrepõe ao que é sensível.

Giovanni Gargano
Itaperuna (RJ) 
Pintor e escultor 

“Niphia”, 2013 
Óleo sobre tela, 120 x 250 cm
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De família simples, começou a exercitar sua criatividade construindo espaçonaves, satélites, 
estações espaciais e tudo o que passa na cabeça de uma criança, a partir de tampinhas, pilhas, 
pedaços de madeira e pequenas lâmpadas. Em 1975, começou a pintar em óleo sobre tela, tendo 
como tema vastos horizontes, desertos e grandes espaços, mostrando sua ligação com o universo. 
Formou-se como Técnico de Edificações no Cefet-RJ, Desenhista Gráfico/Diagramador no 
Senai-RJ e graduou-se em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Santa Úrsula (RJ). Migrou 
para a técnica mista sobre eucatex e seus recursos para criação se multiplicaram. Hoje, além da 
pintura, aprimorou-se na arte dos desenhos digitais, mantendo a mesma temática, em que não 
procura mostrar um hiper-realismo, mas conservar a característica de uma ilustração digital.

Gustavo Cruz
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Aves do Paraíso”, 2012 
Técnica mista sobre eucatex, 80 x 120 cm
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Natural da Argentina, vive no Rio de Janeiro desde 1972. Pesquisando o cerrado, descobriu os 
fragmentos das bromélias e fez 35 quadros com esse tema. Passou para a pintura abstrata em 2004. 
Cursou a Escola Nacional de Belas Artes e o Curso Superior Prilidiano Pueyrredón. Trabalhou 
como diretor de Arte em agências de propaganda em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. Em 1977, 
passou a trabalhar como designer de estamparia para renomadas confecções. Foi colaborador de 
diversas revistas da Editora Abril e criou campanhas publicitárias. Em 1987, após 17 anos, retornou 
à pintura, com temas marinhos e frutas. A partir de 1993, passou a viver da pintura, e desde então 
participa de diversas exposições, individuais e coletivas, no Brasil, França e Argentina.

Hector Oscar Casares
Buenos Aires, Argentina 
Pintor 

“Jardim Japonês”, 2005 
Óleo sobre tela, 100 x 130 cm
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Gravadora e professora, estudou xilogravura com José Altino e gravura em metal com Marília 
Rodrigues (1937-2009), Anna Letycia e Mário Dóglio (1908-1984). De 1969 a 1972, ensinou 
na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1978, recebeu bolsa da Fundação Calouste 
Gulbenkian e viajou para Espanha e Portugal, onde frequentou a Cooperativa de Gravadores 
Portugueses. Realizou 16 exposições individuais, teve participação em salões e bienais no Brasil e 
no exterior e premiações desde 1975. Em 1983, assessorou a equipe de arquitetos e engenheiros 
no planejamento e montagem da Oficina de Gravura Sesc Tijuca, onde foi coordenadora e 
professora de 1984 a 1999. Participou do projeto e da organização do livro Gravura brasileira hoje: 
Depoimentos. Em 2009, foi publicada a obra Ficções de Heloisa Pires Ferreira, de Leon Kossovitch e 
Mayra Laudanna – Capa e Revista IEB 48 – USP, SP.

Heloisa Pires Ferreira
Teresópolis (RJ) 
Gravadora 

“Honduras”, 2013 
Gravura em metal, buril, ponta-seca e água-tinta, 30 x 30 cm
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Começou sua carreira profissional aos 17 anos como escultor na Escola de Samba Corações 
Unidos, de Niterói. Após graduar-se pela Escola de Belas Artes da UFRJ, trabalhou como 
encarregado do Centro de Atividades Artísticas do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde 
também foi professor. Entre 1967 e 1981, teve extensa produção e esculpiu diversos bustos e 
baixos-relevos, que estão espalhados pelo Brasil. Há tempos descobriu a técnica do resimármore, 
que permite ao artista trabalhar diversas linhas de esculturas adaptáveis à área de decoração. Há 
anos vem expondo seus trabalhos em mostras individuais e coletivas, das quais coleciona inúmeros 
prêmios e medalhas de vários estados do país. Suas obras já foram adquiridas por diversos 
colecionadores do Brasil e do exterior. Atualmente, dedica-se à criação de esculturas monumentais.

Hildebrando Lima
Feira de Santana (BA) 
Escultor 

“Via Sacra”, 2008 (detalhe) 
Modelado em argila, 100 x 100 cm (painel)
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Perfeccionista com a estética e a forma de suas caricaturas, Ique encontrou na escultura o exercício 
mais profundo de sua tridimensionalidade, composição, luz, sombra e profundidade. A aplicação 
dessa técnica em suas caricaturas e ilustrações aprimorou cada vez mais seus desenhos e suas 
soluções gráficas. Dono de um traço inconfundível, o artista imprime esse estilo em suas peças de 
bronze. Sua capacidade de retratar personagens com fidelidade e vivacidade coloca-o entre os mais 
requisitados nesse estilo de trabalho, e suas peças públicas podem ser vistas em diversos espaços, 
entre elas Michael Jackson, no Morro Santa Marta; João Saldanha, no Maracanã; Martinho da Vila, 
na cidade de Duas Barras; Renato Russo, na Ilha do Governador; Chacrinha, no Jardim Botânico; e 
seu mais recente trabalho, Pelé, na rampa oeste do Maracanã. 

Ique
Campo Grande (MS) 
Chargista, pintor e escultor 

“Chacrinha”, 2010  
Bronze, 190 cm (altura)
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É dona de esculturas coloridas e bem-humoradas. Ela constrói seus personagens por meio de seu 
olhar curioso e pelas lentes da fotografia. Um gosto herdado do seu pai, Waldemar Schenker, que 
fotografava em preto e branco, e contava com sua ajuda e da mãe, Anita Schenker, para colorir 
as fotos. Sua trajetória começou em 1978, realizando cursos no MAM-RJ e na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. Mas foi na escultura que recebeu impulso para seguir o caminho das artes 
plásticas. Hoje, Isa Nissenbaum desenha, esculpe, pinta e cria, em materiais que seriam descartados, 
esculturas com muito humor e muita vida. Participou de várias edições do Salão Carioca de Humor, 
na Casa de Cultura Laura Alvim, com peças que mostram o lado irônico e lúdico da vida e que 
depois se transformam em objetos de colecionadores do Brasil e do exterior.

Isa Nissenbaum
Rio de Janeiro (RJ) 
Escultora e pintora 

“Anita”, 2012 
Papietagem, 60 cm (altura)
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Discípulo de Portinari, estudou na École Nationale Supérieurie des Beaux-Arts, em Paris, entre 
1948 e 1950. Fundou a cadeira de História da Arte na Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
é consultor ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e sócio honorário da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA). Após 16 anos de estudos 
sobre a refração cromática, revelou o domínio da cor inexistente. Tem trabalhos nos acervos do 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), do Museu Nacional de Belas Artes e do Museu de Arte 
Moderna (MAM) de São Paulo e do Rio de Janeiro. É autor dos livros Da cor à cor inexistente (1977) 
e O universo da cor (2003). Há 17 anos vem realizando pesquisas, escrevendo textos e pintando 
réplicas de obras de grandes mestres para seu livro Dez aulas magistrais. 

Israel Pedrosa
Alto Jequitibá (MG) 
Pintor 

“Cor Inexistente em Mutação Cromática” (Série Cores Nacionais), 1975 
Acrílica sobre tela, 70 x 70 cm
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Criado na capital carioca, Ivan Pinto passou mais de 40 anos enraizado ao hiper-realismo. Suas 
obras, em suportes variados, estiveram presentes em diversas exposições, tanto no Brasil quanto 
no exterior. Disputadas por colecionadores, elas apontam um universo mágico e criativo do artista. 
Atualmente, se lança para mais um universo novo, recriando-se e enveredando pelo caminho do 
que ele considera quase desconhecido, o semiabstracionismo, como intitula seus trabalhos atuais 
de pintura e escultura. Mas Ivan Pinto, que tem seu nome inserido no Dicionário Brasileiro de 
Artes Plásticas do MEC, já passou pela fase do desenho, do bico de pena, do pastel, do crayon, da 
aquarela. E se orgulha de ter suas esculturas emoldurando vários espaços urbanos, em sua maioria 
na cidade de Paraíba do Sul (RJ), onde reside e trabalha atualmente.

Ivan Pinto
Vassouras (RJ)
Pintor

“O Galo Três”, 2011 
Acrílica sobre tela, 140 x 120 cm
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A fotografia entrou em sua vida antes da conclusão da graduação em Agronomia na Universidade 
Federal de Viçosa, em 1992. Em 1985, frequentou o curso de Ivan Lima no MAM-RJ e, em 
1993, começou a trabalhar como assistente em publicidade, desistindo de atuar na área em 2007. 
Começou a se dedicar a seus projetos, que consistem em trabalhos sempre em série, e à pesquisa 
de elementos encontrados no cotidiano. Fotógrafo especializado em arte, busca a relação entre 
tempo e movimento e gera formas a partir da expansão ou da decomposição de elementos. Em 
2009, expôs no Polo de Pensamento Contemporâneo, onde fez o lançamento do livro Decurso, 
pela Contra Capa Editora. Em 2011, participou da exposição Bonito por natureza, Rio ontem e 
hoje, na Chácara do Céu/Museus Castro Maya.

Jaime Acioli
Rio de Janeiro (RJ) 
Fotógrafo 

“Luzes” 006, 2007 
Pigmento mineral sobre papel de algodão, 152 x 101 cm
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Formada em História da Arte na PUC-Rio, cursou o Instituto de Belas Artes e a Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. Entre os diversos professores que passaram por sua longa e gloriosa 
carreira, a artista tem especial carinho por Bernardii, Edgar Walter (1917-1994) e Armínio 
Pascual (1920-2006). Sua temática predileta são flores e jardins, que em sua primorosa técnica, 
habilidade, espontaneidade e estilo marcante no trato com as telas trazem encanto e surpreendem 
os observadores de suas obras. A artista tem em seu currículo diversas premiações, que lhe foram 
conferidas nos salões e exposições de que participou por todo o Brasil, entre eles o VII Salão 
Contemporâneo da Academia de Belas Artes e o Salão de Artes Plásticas da Universidade de 
Caxias do Sul (homenagem aos 100 anos de Mário Quintana), em Bento Gonçalves (RS).

Jo Canale
São Paulo (SP) 
Pintora 

“Árvore”, 2012 
Acrílica sobre tela, 160 x 100 cm
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No fim da década de 1970, o artista deu início a sua carreira, participando de várias exposições 
no Rio de Janeiro e em outros estados até o início dos anos 1980. A seguir, inicia uma série 
de exposições internacionais em Nova York, Los Angeles e Miami, nos EUA; Londres, na 
Inglaterra; Johanesburgo e Georgetown, na África do Sul; Madri e Barcelona, na Espanha; 
Paris, na França; Lisboa, Porto e Cascais, em Portugal. Na Espanha, frequentou as Escolas 
de Belas Artes de Barcelona e de Madri, onde estudou técnica da cor, escultura e pintura 
contemporânea. É membro da Academia Brasileira de Belas Artes, comendador da Ordem do 
Mérito das Belas Artes, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Cultura e diretor de Arte 
do Instituto São João Baptista (ISJOB). Em seu currículo, entre viagens, troféus e medalhas, 
constam mais de 200 premiações. 

Kim Mattos
Rio de Janeiro (RJ)
Pintor e escultor

“Exotic”, 2012 
Acrílica sobre tela, 90 x 120 cm
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Carioca, autodidata, membro da Academia Brasileira de Belas Artes, sua formação artística 
começou dentro de uma agência de publicidade, onde trabalhou como diretor de arte. 
Lá conheceu Enrico Bianco (1918-2013), e esse encontro transformou sua vida. Bianco 
não descansou até convencê-lo a largar as agências de publicidade e seguir exclusivamente 
a carreira de artista plástico. Detentor de diversos prêmios, seu trabalho se destaca pelo 
desenho personalíssimo, pelo cromatismo alegre e por sua técnica impecável. Suas principais 
características são a geometrização dos planos e a distribuição da luz, o que, unido a um 
figurativismo simplificado que busca “a síntese do logotipo pictural”, mas em formas suaves e 
levemente arredondadas, cria uma atmosfera assumidamente onírica.  

Laerpe Motta
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Mother”, 1987 
Óleo sobre tela, 100 x 50 cm
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Ingressou nas artes plásticas pela pintura em porcelana, o que lhe valeu como incentivo para 
seus trabalhos em tela. Ao frequentar diversos cursos de arte no exterior, passou a ter grande 
admiração pelo impressionismo abstrato, que a influenciou fortemente, tanto nas telas como nas 
esculturas. Cores fortes, expressivas e luminosas dão grande valor pictórico ao seu estilo. Seu 
processo criativo é fantástico, sua ligação com a matéria, a possibilidade de transmitir para um 
mundo objetivo toda a subjetividade mágica que reside em sua alma de artista, num processo 
em que o mais importante não é a forma abstrata em si, e sim o conceito, a essência de um 
sentimento belo, do bem, da verdade, da própria vida. 

Liliane Vidigal
Rio de Janeiro (RJ)
Pintora e escultora

“Don Quixote”, 1998 
Bronze, 30 x 23 x 18 cm
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Iniciou seus estudos em 1983 fazendo cursos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
entre eles, os de Percepção e Análise de Obras de Arte, Teorias Cromáticas e Materiais em 
Pintura. No ano seguinte, ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Esses estudos foram importantes para a estruturação da sua linguagem, 
que, ainda hoje, tem a cor como uma das principais questões de seu trabalho, além de sempre 
estar presente em suas obras a “mão” do artista, que faz as próprias tintas e pesquisa diversos 
suportes para compor a sua linguagem plástica, a sua poética. Desde 1984, vem participando 
de vários salões de arte e exposições coletivas, além de duas individuais, em 1997 e 2010. 
Possui obras nas importantes coleções de João Sattamini, no Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) de Niterói, e de Ladi Biezus, em São Paulo.

Luciano Macedo
Rio de Janeiro (RJ)
Pintor 

Sem título, 2013 
Têmpera vinílica sobre pedra e madeira, 41 x 21 cm
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É uma dedicada mestra na investigação de poéticas contemporâneas, com ênfase na relação 
entre Arte e Arquitetura. Artista plástica, arquiteta, mestre em Comunicação e Tecnologia da 
Imagem e doutora em Linguagens Visuais, Malu Fatorelli mistura suportes tradicionais, como 
tela, tinta e pincel, com situações do cotidiano, apropriando-se de uma linguagem única. Sua 
trajetória profissional inclui a Escola Internacional de Gráfica de Veneza, Itália; uma bolsa do 
British Council na Ruskin School of Drawing & Fine Art, da Universidade de Oxford, Inglaterra; 
o Headlands Center for the Arts, nos Estados Unidos; e, ainda, o Instituto Gedok, na Alemanha. 
Gravura, pintura, desenho, instalação e outras linguagens compõem o universo desta artista 
plástica com obras premiadas e reconhecidas tanto no Brasil como no exterior.

Malu Fatorelli
Rio de Janeiro (RJ)
Arquiteta e artista plástica

“Série Longitudes”, 2010 
Técnica mista sobre papel, 70 x 100 cm
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Seu trabalho estabelece um diálogo importante com a cidade, não só do ponto de vista da 
exuberante natureza do Rio, mas também da questão social e conflituosa vivida no cotidiano do 
carioca. Com três décadas de experiência profissional, atua nas áreas de fotojornalismo, aventura 
e social. Vencedor do Prêmio Esso em 1999, quando trabalhava no Jornal do Brasil, conquistou o 
Prêmio Carlos Castello Branco de Fotojornalismo em 1996. Entre as exposições individuais que 
realizou, destacam-se Mulheres maiores de 40 e Santa Marta dos Anjos. Assinou ensaios fotográficos 
para os livros Montanhas do Rio (2003), Lagoa Rodrigo de Freitas (2009), Parque Nacional da 
Tijuca – uma floresta na metrópole (2010) e Barra da Tijuca – natureza e cidade (2012).

Marco Terranova
Rio de Janeiro (RJ) 
Fotógrafo 

“Santa Marta dos Anjos - Arquitetura 1”, 2009 
Técnica analógica, 6 x 6 cm
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Iniciou sua trajetória profissional como médica, sendo Diretora Geral do Hospital Souza Aguiar 
no período de 1994 a 2000. Em 2001, resolveu se dedicar à Arte. Realizou cursos na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage com os artistas plásticos Manoel Fernandes, Katie Van Scherpenberg 
e, mais recentemente, Orlando Mollica. A mesma dedicação que reservou ao ofício da Medicina, 
Maria Emilia Amaral emprestou à pintura. Suas paisagens campestres contam histórias recônditas, 
intimidades muito caras e narrativas pessoais utilizando materiais diversos, como sutura de panos, 
gaze e linhas de bordado, impregnados de tinta. Suas obras foram expostas em mostras individuais e 
coletivas, em vários estados do Brasil, na Itália e em Portugal.

Maria Emilia Amaral
Petrópolis (RJ) 
Pintora 

“Paisagem”, 2013 
Técnica mista, 70 x 100 cm
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Desde menina já se destacava nas artes plásticas, mas só veio a se envolver com determinação 
a partir de 1989, quando realizou sua primeira exposição. Aprimorou-se fazendo diversos 
cursos, principalmente na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e passou a expor seus 
trabalhos em exposições coletivas e individuais, tendo sido premiada em várias delas. Suas 
obras expressam de forma ímpar a vida à beira-mar de Angra dos Reis. A artista pinta telas 
que mostram o cotidiano com uma característica intimista, levando o observador a pensar 
sobre as cenas que lhe são apresentadas. Cada tela é um chamamento a sua raiz de brasilidade 
e aos elementos marinhos que a cidade carrega há gerações, uma pequena fração retratada que 
permite vislumbrar o talento da artista.

Maria Goretti
Angra dos Reis (RJ) 
Pintora 

“Pescadores”, 2013 
Acrílica sobre tela, 100 x 140 cm
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Carioca de Ipanema, artista plástica, estudou Belas Artes nos anos 1950 e aperfeiçoou seus 
estudos no ateliê de Catarina Baratelli (1905-1988), nos anos 1960. Sua primeira exposição 
individual foi em 1968, e desde então não parou mais. Passou a expor em diversas capitais 
do Brasil, na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Seus quadros fazem parte de acervos de 
diversos museus e coleções particulares espalhados pelo mundo. Sua pintura, de início ocre e 
marrom e com tons acanhados, evoluiu para as cores suaves, procurando as linhas de paisagens 
oníricas e detendo-se principalmente nas formas vegetais, na fantasia e no sensualismo ao 
mesmo tempo. Como disse Walmir Ayala (1933-1991), “suas plantas carnívoras mimetizam 
a floração silenciosa dos organismos férteis, e ficamos em dúvida sobre aquelas aparições: se 
pertencem à gênese ou à ficção”.

Marilia Kranz
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora e escultora

“A Soma de Tudo”, 2005 
Óleo sobre tela, 90 x 130 cm
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Cursou História da Arte na PUC-Rio e iniciou sua carreira no IBA, hoje Escola de Artes Visuais. 
Observadora dos hábitos contemporâneos, no decorrer de seus 35 anos de carreira teve diversos 
orientadores, entre os quais Bernardii, o mais recente, que a ajudou a desenvolver técnicas variadas e 
abstração. Participou de exposições, individuais e coletivas, em vários estados, e teve seus trabalhos 
publicados em revistas. Seus temas preferidos são flores, barcos e, em sua atual fase, bicicletas, por 
meio das quais ela consegue traduzir em suas telas a emoção de uma “montanha de rodas girando de 
maneira alucinada e interminável”. Com muita criatividade e confluência de movimentos, usa cores 
fortes, buscando mostrar a beleza e repassar sentimentos, contagiando o espectador. 

Marisia Salomão
Rio Grande (RS) 
Pintora 

“Momentos”, 2013 
Acrílica sobre tela, 90 x 130 cm
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Na sua longa carreira artística, iniciada em 1967 no 1° Salão de Ouro Preto, a linguagem mais 
presente é o desenho, de acordo com o professor Geraldo Edson de Andrade (1932-2013). O que 
a faz se considerar uma operária da linha e das formas. Por mais que tenha experimentado outros 
caminhos, como a astrologia e o magistério, jamais deixou de lado o bloquinho de anotações para 
documentar suas impressões de tudo que passa a seu redor. Antropológica e visceral, Martha já 
usou como material crina de cavalo e pelo de animais. Hoje, prefere bico de pena e aquarela, que 
compõem o seu ofício de desenhista. Por longo tempo foi colaboradora de atividades plásticas na 
obra da doutora Nise da Silveira. Para Martha, o desenho lhe permite romper a flexibilidade da 
linha e seu consequente grafismo, num exercício quase confessional de suas inquietações como ser 
humano. Alia à sua personalidade uma suave veia poética.

Martha Pires Ferreira
Teresópolis (RJ) 
Desenhista

“Formas no espaço”, 2013 
Bico de pena e nanquim, 24 x 32 cm
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A pintura do artista remete à linguagem dos sonhos, dos mitos e das lendas. Ao longo da sua 
carreira, efetuou mais de 40 exposições individuais no Brasil e no exterior, em países como 
Estados Unidos, Itália, Suíça, França, Alemanha e no Caribe. Seu nome consta no livro Um século 
de História, editado em 2004, como um dos 70 maiores artistas plásticos do Brasil. A figura e os 
desenhos são meros pretextos sedutores para conduzir a sensibilidade ao teor profundo de sua 
pintura, o que lhe reservou convites internacionais, inclusive para representar o Brasil em artes 
plásticas na Feira de Hannover, Alemanha, em 1980. Sergio Martinolli pinta os rostos com uma 
técnica própria e criou um colorido inspirado na Art Nouveau e na Renascença italiana.

Martinolli 
Trieste, Itália
Pintor

“Quatro elementos da natureza: o ar”, 2013 
Acrílica sobre tela, 100 x 150 cm
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Graduada em Economia, iniciou sua carreira artística em 2002, no Rio de Janeiro, onde reside, 
tendo como orientadores os artistas plásticos Bernardii, Silvio Baptista e, posteriormente,  
Luiz Badia. Realizou exposições individuais e participou de coletivas em diversas galerias do Brasil 
e do exterior, destacando-se o Carrousel du Louvre (Paris). Sua abordagem sobre o tema Santa 
Ceia - uma reflexão sobre o mistério da fé é um estudo profundo dos vários estilos de pintura, em  
que apresenta uma versão contemporânea da última ceia de Jesus Cristo. Participou do livro  
Elas Pintam... Elas pensam!, editora Literarte, lançado em 2012, na Bienal de São Paulo, e em 2013, 
no Salão Internacional do Livro, em Genebra (Suíça). Recebeu diversos prêmios, entre eles a 
Medalha de Bronze pela Academie des Arts, Sciences et Lettres de Paris.

Matilde Toledo
Senador Firmino (MG) 
Pintora 

“Santa Ceia XXXIV”, 2007 
Acrílica sobre tela, 100 x 120 cm
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Iniciou sua formação na Escola de Belas Artes, finalizada em 1954. Utilizando o prêmio de viagem 
com que foi agraciado pelo Salão Nacional de Belas Artes em 1960, partiu para a Europa, onde por 
dois anos aperfeiçoou seus estudos de escultura. Foi professor de diversas instituições de ensino 
no Rio de Janeiro, entre elas a Escola Nacional de Belas Artes, a Universidade Federal Fluminense 
e o Museu de Arte Moderna. Escultor e fotógrafo, destaca-se também como designer de troféus 
para cinema, futebol e carnaval. Após uma fase em que predominaram o ferro e a solda elétrica, 
evoluiu para esculturas, mimetizando postes, interruptores e isoladores cerâmicos, a seguir, para 
esculturas-máquinas, uivantes ou pulsantes, expelindo óleos ou água e, finalmente, para estruturas 
mecânicas que se movem à maneira de autômatos. 

Mauricio Salgueiro
Vitória (ES) 
Escultor 

“Escultura Luminosa 10 (1968)”, 2011 
Evolução de cor por meio de lâmpada fluorescente, 185 x 53 x 53 cm
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Seu interesse pelas artes vem desde a adolescência, quando desenhava para os amigos da escola. 
Cursou a Escola Nacional de Belas Artes, e seu processo criativo passou primeiro pela cerâmica e 
pela pintura para, finalmente, chegar à escultura, na qual se realiza. Em sua obra há uma interação 
espontânea da artista com a matéria. Linhas e planos se manifestam em harmonia, integrando 
figuras que remetem ao seu cotidiano, no qual encontra sua veia poética. Mesclando seu universo 
imagético aos conceitos formais apreendidos em diversos cursos, produz obras cujo conteúdo 
cria um forte impacto emocional em quem as observa. Nair Pucheu é uma pesquisadora séria, 
que busca sempre superar desafios dentro de seu trabalho. Participou de inúmeras exposições 
coletivas, e seus trabalhos foram adquiridos por diversos colecionadores particulares. 

Nair Pucheu
Rio de Janeiro (RJ)
Escultora

“Família”, 2013 
Bronze, 43 x 18 cm
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Formada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Recife (FAFIRE), em 1961. Fez estágio 
em Psicologia no hospital da Universidade e trabalhou na área até 1969; ao vir para o Rio de 
Janeiro, voltou-se para a Arte. Fez diversos cursos de aperfeiçoamento na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage e no MAM-RJ, trabalhou com formação de professores de Arte e deu aula no 
ateliê da Galeria Marly Faro, inclusive para crianças e adolescentes. Em seu trabalho, “o vazado 
central funciona como objetiva, por meio do qual o olhar esquadrinha os enigmas do tempo”, 
como explica a artista. Entre 1985 e 1993 realizou diversas exposições individuais e desde 2003 
frequenta as oficinas do Museu do Ingá – Niterói, realizando pesquisas e desenvolvendo novos 
trabalhos. Desde 1985 participa de mostras coletivas no Brasil e na Alemanha. 

Nieda Beurlen
Caruaru (PE) 
Escultora 

“Construction”, 2005 
Ardósia e aglutinante em forma de cubo em cimento, 60 cm (altura)
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Formada em pintura e litografia pela Escola Nacional de Belas Artes, fez diversos outros cursos, 
na Universidade Estácio de Sá, na Casa de Cultura Laura Alvim e na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. Desde 1991 vem participando de salões e exposições de artes no Brasil, Inglaterra, 
França, Espanha, Itália e Estados Unidos, tendo obtido significativas premiações. Participou, 
também, do livro Itália-Brasil Arte, nas edições de 2005, 2007 e 2012. A artista enveredou pelos 
caminhos da pintura abstrata, para ela mais que uma escolha: uma necessidade de enfrentar as 
armadilhas que esse tipo de pintura proporciona a sua inventividade e liberdade criativa, o que lhe 
permite o prazer de apropriar-se das inúmeras formas e relevos que seu colorido revela.

Norma Maiato
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora  

“Vale a Pena Viver”, 2010 
Acrílica sobre tela, 157 x 138 cm
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Natural do Pará, migrou para o Rio de Janeiro, onde trabalha como escultor, pintor e designer. 
Autodidata, conheceu a arte muito cedo, em Icoaraci, distrito de Belém e importante polo de 
artesanato em cerâmica, onde cresceu e descobriu seu processo artístico que, como ele mesmo 
define, “vem sendo desenvolvido por meio de pesquisas com elementos que se identificam como 
estrutura escultórica dentro de uma visão mais interna e perceptível da forma”. Premiado em 
diversas mostras, individuais e coletivas, salões, simpósios e bienais nacionais e internacionais, 
já expôs em diversos países da Europa, Ásia e América do Norte e tem suas obras em acervos de 
respeitadas coleções da França, Portugal, Itália, Alemanha, Líbano, Japão e Estados Unidos.

Osvaldo Gaia
Belém (PA) 
Escultor e pintor 

“Tempo da Espera (Percurso)”, 2013 
Madeira, acetato, fio de nylon, ferro, corda, manta e areia, 180 (altura) x 300 (largura) x 260 cm (profundidade)
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Filha de Caio Mourão, um dos nomes mais importantes da joalheria brasileira, a artista plástica 
e autora de joias estudou desenho em Nova York e se aperfeiçoou nas técnicas de fundição de 
metais e moldes de borracha, cravação de pedras preciosas, esmaltação, gemologia e desenho para 
joalheria. Estudou com Bobby Stepanenko, Yvon Piedérriére e Marcio Mattar. Trabalhando com 
diversos materiais, como ouro, prata, pedra, esmalte, vidro e resina, expõe desde 1985 e participa 
de feiras e mostras de design no Brasil e na Europa. Além da atividade artística, dirige o Ateliê 
Mourão, onde ministra cursos e forma novos talentos que atuam no mercado. É membro da 
Associação Portuguesa de Joalheria Contemporânea (PIN).

Paula Mourão
Rio de Janeiro (RJ) 
Autora de Joias 

“Gargantilha Copacabana”, 2002 
Prata 950, 16,5 x 14,5 cm
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O trabalho de Dallier é considerado expressionista intuitivo e surpreende pelas suas pinceladas 
fortes. Faz questão de mencionar que é tataraneto do Marques Dallier, que morreu guilhotinado 
na Revolução Francesa. Em visita ao Rio de Janeiro, conheceu o Morro da Conceição, onde mora, 
e se tornou um dos grandes articuladores do Projeto Mauá. Dallier guarda consigo um pouco da 
história do lugar, da cidade e dos longos anos que se dedicou às artes cênicas. Já foi ator, escreveu 
peças de teatro e participou de fotonovelas; porém, foi nas Artes Plásticas, incentivado por Iberê 
Camargo (1914-1994), que acabou encontrando uma das suas principais vocações.

Paulo Dallier
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“São Jorge”, 2012  
Acrílica sobre tela, 72 x 40 cm
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Residente em Angra dos Reis desde 1979, o ex-professor do Senac já participou de 42 exposições, 
individuais e coletivas, no Brasil e no exterior. É membro da International Writers and Artists 
Association, da Sociedade Brasileira de Belas Artes e do Ateneu Angrense de Letras e Artes. Foi 
premiado com a medalha de nação convidada no 6º Salon International de Beauregard, na França; 
recebeu a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; e é Cidadão 
Angrense, título concedido pela Câmara Municipal de Angra dos Reis. Artista dedicado, sempre 
surpreende com suas inovações. Seu talento se revela na facilidade que encontra em retratar a 
beleza natural da região onde reside. 

Paulo de Lira
Sapé (PB) 
Pintor 

“Traineiras”, 2012 
Acrílica sobre tela, 105 x 180 cm
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Desembarcou no Brasil aos 13 anos, e, naturalmente, a Europa está em suas veias, mas seus olhos 
se iluminam quando fala do Brasil. Formou-se na Escola Nacional de Belas Artes, onde também fez 
especialização em pintura. É detentora de diversos prêmios; entre eles, o da Associação Filatélica 
de São Gabriel, pelo melhor selo religioso emitido no mundo, e o de Destaque da Pintura da 
Década em 1970 e 1980 - MAM-RJ, e recebeu diversas medalhas de ouro. Curiosa, adquiriu em 
seus 55 anos de trabalho com arte um sólido conhecimento cultural, que utiliza em suas pesquisas 
para as realizações artísticas. O foco no corpo humano como paisagem não é novo, mas em sua 
pintura assume ares de ineditismo. A partir de 2012, começou a trabalhar em branco e preto, numa 
sequência que chama de nuvem, que segue uma trajetória aleatória.

Pietrina Checcacci
Taranto, Itália 
Pintora 

“Paraíso tropical”, 2010 
Vinil sobre tela, 100 x 100 cm
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Nasceu no Ceará em 1963; seis anos mais tarde, mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. 
Interessou-se por artes desde muito cedo; aos 13 anos já pintava e aos 15 anos participou do 1º Salão 
do Artista Jovem, no Planetário da Gávea. Em 1981, passou a residir e trabalhar em Nova Iguaçu (RJ). 
Junto com mais cinco artistas, fundou o Grupo Imaginário Periférico, que questiona e desloca o que 
é considerado “centro” das artes e dos atos artísticos – atitude essencial de sua própria obra. No seu 
trabalho, as coisas que já não cabem no mundo e são descartadas pela sociedade se tornam matéria-prima. 
Suas cores passam por infinitas variações de amarelo, ocre e tons terrosos que refletem a beleza da aridez 
craquelada do Nordeste brasileiro. Foi o artista responsável pelo ateliê do premiado seriado Hoje é dia 
de Maria, e ainda diretor de arte das microsséries Pedra do Reino e Capitu, todos da Rede Globo. Atua 
também como galerista e fundou a Caza Arte Contemporânea na Lapa, Rio de Janeiro. 

Raimundo Rodriguez
Santa Quitéria (CE) 
Pintor 

“Sonhos”, 2007 
Técnica mista, instalação
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Dono de estilo inconfundível, o pintor, arquiteto, gravador, desenhista e professor Alexandre 
Rapoport começou a pintar em 1946, antes de iniciar o curso de Arquitetura na Faculdade 
Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Estudou desenho com Ubi Bava (1915-1988) 
e frequentou o curso livre de gravura ministrado por Raimundo Cela (1890-1954), na Escola 
Nacional de Belas Artes. Na época, já participava de exposições coletivas no Museu Nacional 
de Belas Artes e no Ministério da Educação e Cultura. De 1953 a 1966, ensinou composição 
decorativa na mesma faculdade em que se graduou. Desde 1956 até aproximadamente 1972, 
dedicou-se também ao desenho industrial. Sua vasta produção em diferentes técnicas pode ser 
apreciada em coleções particulares e em instituições públicas nos cinco continentes.

Rapoport
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Sonata para violoncelo solo – Homenagem a Bach”, 2012 
Óleo e acrílica sobre tela, 120 x 100 cm
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A poesia da mãe, sempre ao piano, as aulas da Escolinha de Artes de Augusto Rodrigues, 
André Leblanc, Ivan Serpa e, posteriormente, da Art Students League, em Nova York, 
delinearam o cenário da trajetória da artista. Suas obras mostram o onírico nas cenas da 
vida cotidiana, de maneira sutil e misteriosa; de uma forma para além do surrealismo que 
compartilhou nos 20 anos em que morou em Barcelona, onde entrou em contato com 
Dali e com a arte do Renascimento Flamenco-Italiano. Experiências que lhe possibilitaram 
ganhar medalhas de ouro, prata e bronze em Paris, Lyon e diversos salões, em países como 
Bélgica e Itália.

Regina Pujol
Santos (SP) 
Pintora

“A visita”, 2000 
Óleo sobre tela, 100 x 70 cm
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A pintura acompanha Renato Serra desde os oito anos de idade. É considerado um artista 
eclético, ora hiper-realista, ora impressionista. Sua cidade, Três Corações (MG), o acompanha 
em muitas paisagens figurativas, assim como as marinhas que encantam qualquer cidadão 
mineiro. Frequentou o ateliê do mestre Etienne Demonte (1931-2004), de quem se tornou 
discípulo e admirador. Ex-professor da Academia Militar das Agulhas Negras, físico e 
engenheiro metalúrgico, atualmente administra o Hotel Pedra Bonita, em Petrópolis, onde 
expõe seus trabalhos. Participou de inúmeros salões de artes plásticas e, junto com o pintor 
André Demonte, inaugurou os espaços culturais do Palácio Guanabara e da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Renato Serra
Três Corações (MG) 
Pintor

“Elegância”, 2001 
Acrílica sobre tela, 120 x 100 cm
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É um intenso pesquisador de cenas do cotidiano contemporâneas, de teatro, cinema e cenografia, 
que atuam como temas para compor suas telas. Ricardo Newton é professor de desenho e pintura 
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo realizado exposições 
individuais e inúmeras coletivas. Sua formação tem como referência o estudo das técnicas de artistas 
do Renascimento ao Impressionismo. O artista faz parte da estirpe dos figurativistas, expressando-se  
num realismo próprio que faz limite entre a realidade e a imaginação. Nos quadros de Ricardo 
Newton, cenas triviais do cotidiano se transformam em poesia, o que define bem sua forma de viver 
a arte como uma indeterminação da matéria em busca do ritmo, da vida.

Ricardo Newton
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Bobby Vai à Praia”, 2005 
Óleo sobre tela, 90 x 110 cm
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Nasceu em uma família de artistas e aos 16 anos começou a estudar aquarela e desenho de 
perspectiva, com Lacombe. Discípulo de Oswaldo Teixeira (1905-1974), foi influenciado por 
Manoel Constantino e Helio Seelinger. A partir de 1969 iniciou sua trajetória profissional, atuando 
em diversas frentes nas artes plásticas. Criou a Feirarte de Ipanema com Caio Mourão e outros 
artistas. É o criador, coordenador e professor do Ateliê Ipanema de Artes, que teve como sócios 
fundadores Chico Anysio e Henriqueta Levinghson. Idealiza painéis e faz ilustrações para livros, 
pinta retratos de personalidades da política e da cultura brasileira e ministra cursos. É perito 
judicial, atua como membro de júri em diversos salões e desde 2007 é membro da Academia 
Brasileira de Belas Artes.

Roberto de Souza
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Enseada de Botafogo vista da Urca”, 2013 
Óleo sobre tela, 50 x 60 cm
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Começou a desenhar na infância e recebeu orientação de Annibal Monteiro, discípulo do escultor 
Rodolfo Bernardelli (1852-1931). Depois de frequentar os cursos de Artes na PUC-Rio, Museu de 
Arte Moderna e Escola de Artes Visuais do Parque Lage, além do curso de Composição e Análise 
Crítica de Obras de Arte com Hélio Rodrigues, trabalhou como ilustrador e diretor de arte. Em 
busca da terceira dimensão, aperfeiçoou seu trabalho na oficina do renomado escultor italiano 
Vasco Montecchi. Sua estada em Carrara, na Europa, o levou a desvendar os segredos da criação em 
mármore no Laboratório Corsanini, um dos grandes centros mundiais para esculpir rocha calcária. 
Seu trabalho atual se caracteriza pela mistura de materiais, como pedra, resina, metais e minerais.

Roberto Oliveira Costa
Rio de Janeiro (RJ) 
Escultor 

“Aconchego”, 2011 
Granito com resina e resina transparente, 76 x 50 x 9 cm
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Hábil e curioso; quando criança, criava seus próprios brinquedos e se distraía em seu mundo de 
fantasias. Já na adolescência, gostava muito de desenhar, e essa atividade o levou a descobrir a serigrafia 
e a tornar-se profissional de artes gráficas. O convívio diário com a tinta o levou a novas experiências, 
como a cerâmica e as esculturas. Em 2004, conheceu o galerista Marcus Aurélius de Macedo Soares, 
que divulgou suas obras, as quais passaram a ser adquiridas por colecionadores de todo o Brasil. A 
seguir, começou a se dedicar exclusivamente à pintura, abandonando todas as outras atividades, e o que 
era um hobby virou profissão. Em 2009, convidado a expor na França, conheceu a marchand italiana 
Mirella Setzu, que passou a representá-lo, tornando-o conhecido internacionalmente.

Rogério Tunes
Rio de Janeiro (RJ) 
Artista plástico

Sem título, 2011 
Acrílica sobre tela, 140 x 190 cm
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Herdou seu talento e sensibilidade dos pais, ambos artistas. Com 15 anos fez sua primeira 
pintura em um azulejo, usando tinta de parede. Em 1961, motivado pela mãe, começou a pintar 
autodidatamente. Estudou no Instituto de Belas Artes. Em 1968, conquistou sua primeira 
medalha de ouro no 1º Salão Duquecaxiense de Pintura. Na década de 1970, passou a trabalhar 
profissionalmente como pintor e tomou a difícil decisão de abandonar a feira de artes para alcançar 
as galerias, partindo para realizar exposições no Brasil e no exterior. De 2002 a 2009, destacam-se o 
lançamento do livro As cores do tempo, com exposição na Casa França-Brasil, a pintura do altar-mor 
da matriz de São Fidelis (RJ) e do painel O Calvário de Cristo, de 20 m², para o altar da igreja de 
Santa Rosa de Lima, no Rio de Janeiro.

Romanelli
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Feita de Flores”, 1998 
Acrílica sobre tela, 90 x 180 cm
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Sua obra caracteriza-se pelo poder de síntese e da observação que sugerem suas formas geométricas 
e o equilíbrio cromático. A comunicação entre sua obra e o espectador é imediata, e a simplicidade 
poética e a suavidade das formas despertam no observador atento a grande sensação de quietude 
e harmonia. O reconhecimento do público e da crítica já o levou a participar, entre individuais e 
coletivas, de mais de 30 exposições e salões de arte em diversas cidades do Brasil e da Argentina, 
entre as quais Brasília, João Pessoa, Belém, Curitiba e Buenos Aires. É detentor de prêmios e 
medalhas em sua vitoriosa carreira. Seu ateliê em Santa Teresa já recebeu centenas de visitantes 
durante o Santa Teresa de Portas Abertas, evento do qual participa desde a 2ª edição.

Ronaldo Miranda
Niterói (RJ) 
Pintor e gravurista 

“Frutos Negros”, 1999 
Óleo sobre tela, 100 x 73 cm
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Na infância, por ter uma saúde frágil, pouco saía de casa, e sua distração era folhear livros de seu 
pai que traziam encartes com obras de artistas espanhóis; seu imaginário de criança eram as visões 
dessas reproduções. Fazia maquetes com palitos de fósforo e cartão, imitando monumentos famosos. 
Aos dez anos mudou-se para o Rio de Janeiro, e seu tio, que tinha a pintura como hobby, foi seu 
primeiro orientador. Nos anos 1950, frequentou os ateliês de Iberê Camargo (1914-1994) e de 
Fayga Ostrower (1920-2001) e foi assistente de Johnny Friedlaender (1912-1992) no MAM-RJ. 
O artista, nascido em 1931, morou em Paris por dez anos e aperfeiçoou sua técnica de litografia 
na Rijksakademie de Amsterdã. A convite do Itamaraty, implantou oficinas de gravura em metal 
em Dakar (Senegal), La Paz (Bolívia) e Brasília. Mantém atualmente suas atividades de ateliê com 
colagens, desenhos, construção de relevos e objetos. 

Rossini Perez
Macaíba (RN) 
Gravador e fotógrafo

“Yemanjá”, 1969 
Gravura em metal-relevo e ponta-seca sobre zinco, 90 cm x 63 cm
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Deixa o Acre nos anos 1930 e vem para o Rio de Janeiro cursar Engenharia Elétrica, profissão 
na qual trabalha por mais de 30 anos. Seu interesse pela arte começa nesse mesmo período, 
mas é quando se aposenta que passa a se dedicar integralmente à pintura. Eclético, pinta barcos, 
construções, figuras humanas e objetos dos mais variados tipos e diversos tamanhos, desde telas 
pequenas até painéis de 240 m2, como a obra Gênese... e Deus criou a luz, do altar-mor da Catedral 
de Rio Branco, Acre. Seus murais e quadros estão espalhados por aeroportos, igrejas, coleções 
particulares e museus. Com milhares de obras, já expôs em praticamente todos os continentes. 
Em seus mais de 60 anos de carreira, recebeu centenas de medalhas e menções honrosas, sendo 
um dos artistas brasileiros mais laureados no cenário internacional.

Sansão Pereira
Seringal Capatará (AC) 
Pintor 

“Farol da Costa de Santa Catarina”, 2012 
Óleo sobre tela, 150 x 200 cm
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Começou a pintar ainda jovem. Trabalhou na aviação civil como comissária de bordo, o que lhe 
permitiu conhecer diversos países e visitar inúmeras galerias e museus de arte, o que impulsionou a 
sua carreira. Inicialmente, deixou-se influenciar pelo lirismo, harmonia das cores e volume da pintura 
japonesa para mais tarde trilhar seus próprios caminhos. Frequentou ateliês coletivos até criar o seu 
próprio, em 1993, onde, além de pintar e esculpir, começou a dar aulas, o que para ela foi de grande 
valia, pois a troca de conhecimento enriqueceu ainda mais o seu trabalho. A artista, depois de muitas 
participações e premiações em diversas exposições coletivas e individuais, hoje transmite a seus 
alunos, em seu ateliê no Rio de Janeiro, toda a experiência adquirida nesses anos de militância no 
mundo das artes.

Satoko Ueda
Bastos (SP) 
Pintora e escultora 

“Barcelona”, 2007 
Acrílica sobre tela, 120 x 140 cm
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Ainda criança, transferiu-se para Manaus e, posteriormente, para o Rio de Janeiro, onde fixou 
residência e mantém ateliê. Ultrapassar barreiras culturais e sociais foi sempre um exercício de 
paciência, que resultou na qualidade inquestionável de sua técnica pictórica. Ora figurativa, ora 
abstrata, sua pincelada aparentemente solta e sem compromisso é, antes de tudo, muito bem pensada 
e esquematizada. Suas esculturas leves e coloridas remetem às telas, em que imagens se mesclam em 
formas. Atuando no mercado de arte e sendo representado pelas principais galerias do país, o artista 
mostra toda a complexidade de sua pintura, que resulta em imagens traduzíveis para o sentimento.

Sebastião Rodrigues
Costa do Pesqueiro (AM) 
Pintor 

“Os retalhos da noite tecerão teu destino e nas veredas do amor arfante seremos, 
pois em ti repousa o mistério e como é doce o mel brotado da flor”, 2012 

Pigmentos, textura, tinta metalizada e acrílica sobre tela, 160 x 180 cm





 19
4 

 Fo
rm

as
 &

 R
is

ca
d

os

Com experiência em desenho, em 1989 optou pela pintura a óleo e acrílica. Na utilização de 
polímero, cola, papéis e aguadas, em uma linguagem abstratizante, desenvolve pesquisas nessas 
técnicas e apresenta um parâmetro formal de movimentos geométricos como retas, círculos e o 
gestual das cores. Com largas pinceladas, não espera o acaso, sabendo o que dizer com as formas 
que surgem. Na justaposição do abstrato, a figura esboça sutilmente contornos que satisfazem a 
curiosidade do espectador quanto aos mistérios de uma pintura que foge ou abrange o mundo real. 
Exposições: 2013 - Cor e Matéria, Almacen Galeria, RJ; 2012 - XIII SP Arte, SP; 2011 - Dimensões, 
Centro Cultural Correios, RJ; e 2010 - Conexões, PI.

Silvio Baptista
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor 

“Abstração”, 2011 
Acrílica sobre tecido, 120 x 185 cm
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Intensidade é a palavra que melhor define o trabalho da artista, que continua a extravasar a ânsia de 
alguém muito jovem. Graduada em Desenho e Artes Gráficas pela Escola Nacional de Belas Artes 
da UFRJ em 1967, por muitos anos dedicou-se à gravura em metal. Começou a pintar e a expor em 
1966. A partir de 1996 passou a criar um trabalho tátil e de grandes formatos, com relevos feitos com 
colheradas de tinta acrílica. Os temas mais recorrentes são as mulheres e as flores, e o vermelho é a cor 
predominante. Entre coletivas e individuais realizadas no Brasil, Europa e Estados Unidos, destacam-se 
Pintura urgente… Fome de pintura, Ponte aérea, A arte no Pan, Aluga-se, A cara do Rio, Salon du Louvre, 
Women’s Vision e Spring Form, na Ward-Nasse Gallery, em Nova York. 

Solange Palatnik
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Quiara”, 2011 
Acrílica sobre tela, 80 cm (diâmetro)
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Formou-se na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro, e logo 
começou a trabalhar com ilustração e artes gráficas. Depois de estudar pintura com Rubens 
Matuck, em São Paulo, e gravura em metal com Carlos Martins e Gianguido Bonfanti, no Rio, 
sua trajetória artística tomou a direção da aquarela, quando começou a receber convites para 
participação em mostras coletivas e individuais no Brasil e na Europa. A paisagem do Rio sempre 
foi um de seus encantos, além de outros temas. Exigente com a qualidade de seu trabalho e com 
o domínio de sua técnica, atinge a riqueza da transparência a partir da dificuldade do controle da 
água sobre os diversos tipos de papel e ao estudar o comportamento de cada pigmento. 

Sonia Ota
Niterói (RJ) 
Aquarelista 

Sem título, 2005 
Aquarela sobre papel artesanal, 32 x 26 cm
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José Augusto de Sousa Rodrigues nasceu em 1966, no Ceará, mas foi no Rio de Janeiro que se 
descobriu pintor, aos sete anos de idade. Com uma técnica que vai do figurativo ao contemporâneo, 
sua pintura revela o cotidiano da cidade como referência, seja pelo lado romântico, com suas paisagens 
bucólicas, seja pelo lado violento, como a Chacina da Candelária. A obra Cenas do Cotidiano, técnica 
mista, realizada em 1994, lhe valeu o prêmio do Museu de Belas Artes pela crítica social. Com o 
prêmio, Sousa Rodrigues pôde conhecer a arte de outros países, como Espanha, Portugal, Holanda, 
Itália e França. Como incentivador do Grupo Arte Carioca, o artista mantém turmas de pintura, 
sobretudo em áreas externas, para aproximar o público da arte e, mais ainda, do cotidiano de uma 
cidade bastante inspiradora.

Sousa Rodrigues
Guaraciaba do Norte (CE) 
Pintor

“Cenas do Cotidiano”, 1994 
Técnica mista, 140 x 100 cm
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O que mais chama a atenção no trabalho de Tatiana Mendonça é a sua capacidade de ser múltipla 
numa mesma pessoa. Trata-se de uma artista que não se limita apenas a pintar ou a esculpir – como 
já teve oportunidade de mostrar em exposições coletivas e individuais –, mas de ir mais além na sua 
incontida vontade de criar. A definição é do crítico Geraldo Edson de Andrade (1932-2013). A artista, 
segundo ele, não está presa a nenhuma corrente estética, pois seu vocabulário plástico costuma percorrer 
linguagens que vão do figurativo ao abstracionismo. Ao mesmo tempo em que procura, e consegue, 
justapor esses dois estilos na sua pintura, quase sempre gestual e de matéria densa e provocativa, 
incorpora outras influências com igual coerência. A sua pintura sugere uma homenagem a pintores 
densos, como o americano Pollock e o brasileiro Iberê Camargo. Essa forma de pintar é uma combinação 
de traços e linhas que se interpenetram sem, todavia, prescindir da cor.

Tatiana Mendonça
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“High Line”, 2013 
Acrílica sobre tela, 100 x 100 cm
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Bacharel em Comunicação Social pela UFRJ, é representado pela Galeria Tempo no Rio de Janeiro. 
Leciona na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e na Sociedade Fluminense de Fotografia. 
Foi laboratorista de preto e branco durante 18 anos e ampliou fotografias para Evandro Teixeira, 
Miguel Rio Branco, Walter Carvalho, Fundação Pierre Verger, MAM-RJ e MIS, além de ser 
colaborador do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Possui imagens 
em publicações, expõe em mostras individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Recebeu 
o Prêmio Internacional Juan Rulfo de Fotografia e dedica-se ao estudo das artes visuais e de 
residências artísticas nacionais e internacionais. Incorpora as coleções da Maison Européene de la 
Photographie, Gilberto Chateubriand e Museu Nacional de Belas Artes.

Thiago Barros
Niterói (RJ) 
Fotógrafo 

“Berlin”, Série Unheimlich, 2012 
Impressão pigmentada sobre papel algodão, 100 x 100 cm
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Iniciou nas artes plásticas pintando porcelana utilitária. Com seu temperamento irrequieto, 
Vera Strunck (1927-2013) saiu em busca de novos caminhos. Passou a trabalhar com pintura 
em tecidos, atividade que manteve por décadas, inclusive como professora, dando grande 
contribuição para o desenvolvimento dessa técnica, com toda a criatividade que lhe era peculiar. 
Ainda insatisfeita e sempre à procura de novos horizontes, frequentou a Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. No fim dos anos 1960 e durante os anos 1970, esteve engajada no projeto da artista 
Maria Tereza Vieira, período em que produziu em larga escala. Vera era uma pintora expressionista, 
e a alegria de sua arte se revela por meio das cores fortes e quase puras em naturezas-mortas e 
paisagens magistralmente resolvidas.

Vera Strunck
Recife (PE) 
Pintora 

“Frutas e Flores I”, 2010 
Acrílica sobre tela, 80 x 100 cm
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Radicada no Rio de Janeiro desde 1951, Verônika é uma artista plástica expressionista que tem como 
inspiração e tônica de seu trabalho as plantas e árvores tropicais. Formada em Direito, ela vem pesquisando, 
há 26 anos, várias técnicas, que incorpora ao seu trabalho, e assim vai sempre se recriando. Teve grandes 
mestres, como Antenor Finatti e Bernardii. Cursou História da Arte na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage e técnicas modernas com texturas no MAM-RJ. Dirigiu por seis anos o Centro Cultural da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), realizando exposições de artistas nacionais. Recebeu 
vários prêmios e participou de mostras nos Estados Unidos e na França, entre outros países.

Verônika Haikal
Recife (PE) 
Pintora 

“Encantamento”, 2013 
Óleo e acrílica sobre tela, 130 x 100 cm
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Se Victor Arruda coubesse numa definição, poderia ser interpretado como um talentoso desbocado nas 
formas, mas doce na alma. Sua carreira é pontuada por muitas exposições nacionais e internacionais. 
Em 1977, instalou o primeiro ateliê de arte livre na Funabem, no Rio de Janeiro, voltado para crianças 
com distúrbios psicológicos. O resultado dessa experiência foi parte da importante exposição  
À Margem da Vida, organizada por Frederico Morais no MAM-RJ, em 1981. Foi também professor da 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage. As construções figurativas de Arruda revelam fobias, desejos 
inconscientes e segredos antropológicos de cenas cotidianas. Foi um precursor da chamada “Geração 
80”, com uma linguagem que vai além da pintura, passando por desenho, fotografia, vídeos e instalação. 
Convidado por Oscar Niemeyer, criou dois painéis para o Memorial da América Latina, em São Paulo. 
Tem obras em museus, como o MAM-RJ e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói.

Victor Arruda
Cuiabá (MT)
Pintor

“Proibida a Entrada”, 2009 
Acrílica sobre tela, 80 x 120 cm
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Seu interesse pelas artes plásticas começou cedo. Aos sete anos desenhava com giz e carvão e aos  
14 era destaque nas aulas de desenho. Aos 16 anos foi morar em Batatais (SP), quando começou a 
fazer desenhos sombreados a lápis e esfuminho. Durante curto período, fez incursões no desenho 
com guache e aquarelas. Começou a fazer esculturas aos 20 anos e não parou mais. Teve como mestre 
Estevam Biandani, com o qual refinou seu estilo e cujo ateliê frequenta até hoje. Fez sua primeira 
exposição individual em 1989, na Oficina de Arte Maria Teresa Vieira. Desde então, participa de 
diversas exposições individuais e coletivas em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa faceta de escultor 
aparece também em suas outras atividades: a de cirurgião-dentista e professor universitário, ensinando 
a disciplina de anatomia dental e escultura. 

Walace Renan Palhares
Uberlândia (MG) 
Escultor 

“Gandhi”, 1984 
Modelado em argila, 28 x 18 cm
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Graduado em Jornalismo e pós-graduado em História da Arte e Arquitetura pela PUC-Rio, estudou 
na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e fez diversos cursos de pintura em Los Angeles, Califórnia, 
onde residiu. Iniciou sua carreira como pintor nos anos 1980, fez sua primeira exposição individual em 
1985 e não parou mais. Tem em seu currículo dezenas de individuais e centenas de coletivas no Brasil, 
EUA, Itália e Suíça. Retratou em óleo sobre tela nomes como Liza Minelli, Tônia Carrero e Zezé Motta. 
Ao contrário de muitos artistas de sua geração, ele continua pintando no estilo neoimpressionista, que 
ajudou a criar nos anos 1980. A necessidade de se expressar também surge em forma de palestras e cursos 
que ministra por todo o país sobre Cultura e História da Arte. 

Yale Renan
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintor

“Bizão”, 2000 
Óleo sobre tela , 81 x 100 cm
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Os seus primeiros estudos de desenho e pintura foram com Oswaldo Teixeira (1905-1974)  
e Manuel Madruga (1872-1951); mais tarde, teve como orientadores Chlau Deveza,  
Carlos Martins e Orlando Trancoso Brito, este seguramente quem mais influenciou a artista em 
sua opção pelas marinhas. Pintora essencialmente marinista, tem a qualidade de não se intimidar 
ante a exuberância do litoral fluminense – com praias, botes, barcos, vilas de pescadores, salinas, 
dunas e estaleiros –, que são os principais filões de seu trabalho. Já exibiu suas obras em salões 
coletivos e mostras individuais. A sua pintura está em exposição permanente na cidade de 
Búzios (RJ). Os quadros estão em paredes de colecionadores do Brasil e do exterior.

Yvonne Boghosian
Rio de Janeiro (RJ) 
Pintora 

“Coridoras”, 2011 
Óleo sobre tela, 60 x 110 cm
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Carioca, é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ e pós-graduada pelo Iuperj em 1979. 
Frequentou o ateliê livre de desenho de modelo vivo da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e, 
em 1986, começou a participar de exposições e salões. Foi homenageada pela Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro como Destaque nas Artes Plásticas. Realizou exposições na Caixa Econômica 
Federal, em São Paulo, e na Galeria CEF, no Rio de Janeiro. Participou do Leilão da Dorotheum 
Salzburg, a mais importante casa de leilões dos países de língua alemã. Em 2009, passou a 
frequentar o ateliê de Carlomagno, ampliando suas atividades para a pintura a óleo. Em 2010, 
ingressou na Academia Brasileira de Belas Artes, ocupando a cadeira nº 29, patrono Felix Emilio 
Taunay. Tem obras nos Estados Unidos, Itália, França, Suíça e Áustria.

Zulma Werneck
Rio de Janeiro (RJ) 
Escultora e pintora 

“Hommo II”, 1988 
Bronze com pátina negra, 50 x 25 x 30 cm





Fotos Divulgação: págs. 23, 25, 35, 37, 47, 51, 53, 57, 75, 77, 93, 95, 113, 119, 131, 133, 139, 143, 145, 147, 161, 167, 173, 175, 189 e 205.
Fotos Adriana Lorete: págs. 125 e 127.
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