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Augusto Herkenhoff 

Nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, ES, em 1965. Atividade artística contínua e intensa há mais de tres 

décadas como pintor, gravador, desenhista e ocasionalmente como escultor. No MAM/Rio de Janeiro, de 

1985 a 1986, estudou com Katie Van Scherpenberg. Entre 1985 e 1988 estuda pintura com Ronaldo do 

Rego Macedo, Katie Van Scherpenberg e Manfredo Souzanetto na Escola de Artes Visuais (EAV) do 

Parque Lage - RJ. Realizou inúmeras exposições coletivas e individuais. Concluiu Direito em 1988 na Facul-

dade Cândido Mendes/RJ. Realiza mestrado em museologia na Unirio. Sua obra traduz em algumas séries 

o impacto na sociedade de temas diversos como: múltiplas culturas (Ateliês David, Pinturas alemãs, Jane-

las mexicanas, Cenas capixabas), interação com a natureza - o que embasbaca e o que preocupa e o que 

alerta (Chuva de rosas, Natureza e arte, Olhem bem as flores), paixões por exemplo ídolos populares 

(Roberto Carlos, Futebol), questões intrínsecas a si e ao ser humano (Doutores, Autorretratos e Retratos). 

Ganhou prêmio nacional da Funarte em 1995, tendo acesso a uma longa viagem internacional e desde 

então tem nas viagens, para qualquer lugar, um amplo campo de trabalho. Muitas obras remetem aos mes-

tres que trilharam o caminho das artes durante a trajetória humana no planeta. Tem obras em diversas 

coleções (Chateaubriand, Senise, entre outras). Seu ateliê principal é em Petrópolis.

Double 2013, acrílica sobre tela, 130x195 cm



Cildo Meireles 

Nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Mudou-se para Brasília com dez anos e em 1963 passa a estudar 

artes na Fundação Cultural do Distrito Federal, discípulo de Félix Alexandre Barrenechea. Expõe em 1966 

no Museu de Arte Moderna da Bahia. Em 1967, de volta ao Rio, estuda por curto período na Escola Nacio-

nal de Belas Artes e no ateliê de gravura do Museu de Arte Moderna. Onde funda em 1969, com Guilher-

me Vaz e Frederico Morais, a Unidade Experimental, onde lecionou até 1970. Nas décadas de 70 e 80 se 

posiciona com obras de cunho político. Entre 71 e 73, mora em Nova Iorque, retorna ao Brasil em 1973, 

cria cenários e figurinos (teatro e cinema). Participou de diversas bienais em São Paulo (1981, 1989 e 

2010), Veneza, Paris, Sydney, Istambul e Liverpool. Participou também de inúmeras exposições nacionais 

e internacionais, individuais e coletivas. Recebeu em 2008 o espanhol Prêmio Velázquez de las Artes 

Plásticas, teve em 2012 um longa-metragem sobre sua obra (direção de Gustavo Moura), e faz uma 

grande retrospectiva em 2012 no The New Museum em Nova Iorque. Atualmente possui seu ateliê em 

Botafogo.

Rio Oir 2011, obra sonora, 31x31 cm



Daniela Dacorso 

Formada em comunicação social com pós-graduação em Fotogra�a como instrumento de pesquisa em ciências 

sociais, Daniela Dacorso trabalha como fotógrafa e desenvolve projetos pessoais como artista visual. Corpo, religiosi-

dade e cultura urbana são temas recorrentes em seu trabalho, citado em publicações como “Fotogra�a no Brasil/ um 

olhar das origens ao contemporâneo”, Funarte, 2004; “Brazil Contemporary”, Nai Publishers, Holanda, 2009 e “Street 

World – Urban Art and Cultura from Five Continents”, Abrams, New York, USA, 2007.  Realizou individuais na Holanda 

(Netherlands Fotomuseum, Rotterdam), França (Maison Folie de Moulins, Lille) e no Brasil (Galeria do Sesc Tijuca, Gale-

ria do Atelie da Imagem RJ), e participa da Coleção Joaquim Paiva de Fotogra�a com oito fotos da série “Totoma”.

Boya 2013 (série piscinão de Ramos), fotografia
impressão fine arte em papel algodão, 39x60 cm



Fernando Mendonça 

Nascido em São Bento de Bacuritiba, MA, em 1962, �lho de pai saxofonista e mãe artesã, Fernando é pintor e gravador. 

Em São Luiz, em 1978, integrou o Grupo Laborarte. Dois anos depois se muda para o Rio de Janeiro, estuda na Escola 

de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage até 1985, com Celeida Tostes, Rubens Gerchman e Enéas Valle. Em 2002, na 

Fundição Progresso, realiza o�cina do grupo de gra�tistas Nação Crew. Utiliza temas do cotidiano na sua obra, refere 

ser um cronista. Participou de inúmeras individuais e coletivas, inclusive Bienal de Florença e Salões nacionais. Atula-

mente possui ateliê na Gamboa.

+ Rio 2006, acrílica sobre tela, 84x94 cm



Chuva de verão 2015, acrílica sobre tela, 90x90 cm

Jorge Duarte 

Nasceu em 1958 em Palma, MG. Estudou pintura e gravura na Escola Nacional de Belas Artes, de 1978 a 1983. Atua 

como Pintor, gravador, desenhista e curador com obra ampla e diversa. Um dos representantes da Geração 80, tendo 

participado da exposição na Escola De Artes Visuais (EAV) do Parque Lage. Em 1987 no Rio de Janeiro RJ é Premiado 

com a Bolsa Ivan Serpa da Funarte. Participa de inúmeras exposições individuais e coletivas. Em 1993, participa do júri 

do 12º Salão Arte Pará, na Fundação Romulo Maiorana, em Belém, PA. Em 1998, faz a curadoria da exposição EBA-EAV: 

8 novos artistas, na Galeria de Artes UFF, em Niterói, RJ. Em 2002 é curador da exposição Niterói Arte Hoje, no MAC - 

Niterói, RJ. Em 2002 é curador da exposição Niterói Arte Hoje, no Centro Cultural Candido Mendes no Rio de Janeiro, 

RJ. Sua obra se remete ao humor e à arte popular, referenciando também a história da arte. Seu ateliê é em Magé.



Mayra Rodrigues 

Nascida em Belém em 1955, trabalha com desenho, pintura, fotogra�a, objeto e vídeo. Formada em Jornalismo pela 

UFRJ e em Educação musical pela UNI-RIO. Colaborou na concepção e montagem de exposições fotográ�cas, estu-

dou desenho no Parque Lage e desenho como processo de conceitualização com o professor Charles Watson. Desde 

1996 é codiretora do acervo Tyba. Utiliza no seu trabalho fontes diversas de experiências pessoais como sua foto no 

Dops paulista em 1977 à tecnologias diversas como o primeiro algoritmo de leitura facial impresso em papel fotográ-

�co, arquivo de retratos falados da polícia, vídeos de pesquisa em campo, etc. Para representar rostos e sua singular 

identidade, os mistura e os transforma, de forma a aproximá-los e ressaltar a unicidade do ser humano. Participou de 

diversas exposições individuais e coletivas, atualmente possui seu ateliê na Glória.

Kiki Cidade da Polícia do Rio de Janeiro 2016,
fotografia sobre voile, 37x21 cm



Neno del Castillo 

Nascido no Rio de Janeiro, em 1956. Artista, professor, curador, produtor cultural, coordenou setor de artes plásticas 

da Funarte assim como o programa de artes visuais no Museu Imperial de Petrópolis. Fez doutorado em Processos 

Artísticos Contemporâneos na UERJ e mestrado em Linguagens Visuais na UFRJ. Participou de diversas exposições 

individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Presente em importantes coleções como a Gilberto Chateaubriand. Na 

série “Adamamada” se debruça sobre o Rio de Janeiro. Atualmente, tem seu ateliê em Santa Teresa.

Série Estórias de um Rio 2018, técnica mista sobre tela, 40x40 cm



Nilton Pinho 

Tem uma extensa obra com o uso de objetos de feiras, lixo, e demais lugares, ressigni�cando-os com formas inusita-

das que lhes roubam a função. É pintor, seus temas se remetem ao erotismo, à esperança e às questões que angus-

tiam. Seu ateliê é na Lapa.

Cidade Maravilhosa 2018, acrílica sobre tela, 40x50 cm



Criatura 2010, aquarela sobre papel, 46x34 cm

Roberto Magalhães 

Nascido na Ilha do Governador, Rio de Janeiro em 1940. Desde criança contribuiu com ilustrações para o jornal da 

Ilha e para o jornal do colégio São Bento. Se dedica exclusivamente à arte com 20 anos, quando recebe encomendas 

grá�cas de um tio. Em 1962, mostra seus desenhos de nanquim de temática fantástica ao diretório da Escola Nacio-

nal de Belas Artes, sendo exibidos na Galeria Macunaíma. Participa com Antonio Dias, Carlos Vergara, Rubens Guer-

chman entre outros da exposição "Opinião 65", no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.



Em 1966 ganha o prêmio de viagem no XV Salão Nacional de Arte Moderna, expondo individualmente aquarelas no 

MAM-RJ. Em 1967 mora em Paris, ao ganhar o prêmio da IV Bienal de Paris e regressa ao país dois anos depois. Se 

dedica ao Centro de Meditação da Sociedade Budista do Brasil e volta a pintar o que chamou de "Arte Esotérica". Em 

1985 expõe novamente no MAM-RJ, onde também dá aulas. Pinta menos sobre questões esotéricas e mais, confor-

me a�rma: “o Homem com seus instintos e expectativas, seus desejos e sentimentos que aparece retratado num 

universo imaginário que extrapola os limites da razão”. Em 1992 faz uma retrospectiva de 30 anos de carreira no 

Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e em 2000 outra itinerante organizada pelo Instituto Moreira 

Salles, quando também inicia a realização de obras abstratas. Participou de diversas exposições nacionais e interna-

cionais, escrevendo também diversos livros.  Tem seu ateliê em Visconde de Mauá.



Ninguém é de ninguém – Maracanã – filme ektachrome (1982) com
pós-produção digital, pigmento mineral sobre papel de algodão
tiragem 1/6 -  2018 - 182 x 61cm

Rogério Reis 

Descobriu a fotogra�a com o professor George Racz nas o�cinas do bloco escola do MAM-RJ nos anos 70. Participou 

nos anos 80 das coletivas do INFOTO - Instituto Nacional de Fotogra�a da FUNARTE e fez parte do grupo F4, que 

buscava auto-su�ciência na produção e distribuição dos seus trabalhos. Trabalhou como fotógrafo no Jornal do 

Brasil, O Globo e Veja, sendo editor de fotogra�a do Jornal do Brasil de 1991 a 1996.



Atualmente editor do Tyba desde 2000. Com forte in�uência da fotodocumentação, Rogério produz diálogos sobre 

questões urbanas da sua cidade, o Rio de Janeiro. Seus principais trabalhos são: Sur�stas de Trem (1988), Na Lona 

(1987-2001), Travesseiros Vermelhos (2006), Microondas (2004), Av. Brasil 500 (2009), Vôo de Papel (2009), Linha de 

Campo (2010) e Ninguém é de Ninguém (2011-2014). Em 1999 recebeu o Prêmio Nacional de Fotogra�a da FUNAR-

TE com sua série Na Lona. Está presente em coleções como MASP / Pirelli - São Paulo (1995); Douglas Nielsen Collec-

tion - Minnesota (1996); MAM - Museu de Arte Moderna - São Paulo (1999); The Fogg Art Museum - Cambridge 

(1999); Danforth Museum of Art - Framingham (2000), MAM - Rio de Janeiro (2002),   Maison Européenne de la 

Photographie - Paris, em parceria com o FotoRio (2008, 2010, 2012 e 2014), MAR - Rio de Janeiro (2015) e Museu 

Nacional de Bellas Artes - Buenos Aires (2016). Sua fotogra�a do poeta Carlos Drummond de Andrade na praia de 

Copacabana tirada em 1982 foi reproduzida em bronze como estátua por Leo Santana, em 2002 e instalada no 

mesmo local onde a foto foi feita. Neste mesmo ano, inspirou e emprestou seu nome ao personagem do fotógrafo 

no �lme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, baseado no livro do escritor Paulo Lins. Seus ensaios foram publica-

dos no Lens (blog do The New York Times), LightBox (blog da Time), The Guardian website, Lens Culture, Courrier 

International Magazine, Gup Magazine, revista Piauí, Connaissances des Arts, Newsweek, GEO Magazine, L’Insensé, 

entre outros. Participou de diversas exposições individuais e coletivas e possui seu ateliê na Glória.



sem título 1985, tiragem 8/20, gravura em metal, 21x15 cm

Zé Igino 

Nascido em Niterói em 1957, formado no Ateliê de Gravuras do Museu do Ingá com Anna Letycia e José Assumpção 

Souza. Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas. Tem atividade artística intensa como gravador, 

pintor e impressor. Seu ateliê é no Museu do Ingá.


