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Os primeiros desenhos e experiências com artes visuais se deram no início dos anos 
1970 com grafite, pastel seco, nanquim, lápis de cor, canetas hidrográficas e colagens. 
Não frequentou cursos específicos no início porque tinha dois professores em casa, 
seus irmãos Artur e Rubens Matuck. Mais tarde, frequentou os cursos que Rubens 
dava em seu atelier, de modelo vivo, aquarela e técnicas de pintura. 
 
Passou a frequentar também o atelier de Feres Khoury, Luise Weiss e Kenji Ota. 
Estudou dois anos de gravura em metal com Sérgio Fingermann. 
 
Por volta de 1977 conheceu Alex Vallauri, primeiro compartilhando pesquisas  em 
comum com carimbos de borracha, e logo depois saindo juntos para fazer graffiti nas 
ruas, utilizando estênceis. 
Formou uma dupla com Waldemar Zaidler que diversas vezes se transformava em um 
trio, com a presença de Vallauri.  
Graffiti nas ruas, decorações em lojas e casas noturnas (de certa forma inaugurando 
este tipo de mercado em São Paulo), diversas exposições (Como vai você Geração 
80?, Galeria São Paulo, Galeria Thomas Cohn), levaram os três à XVIII Bienal 
Internacional de São Paulo em 1985, onde cada um apresentou um trabalho. 
 
Ainda no início dos anos 1980, começou a trabalhar com ilustração e artes gráficas, 
publicando desenhos na imprensa (Revistas Veja, Status, Playboy, Folha de São 
Paulo) e trabalhos gráficos para as editoras Brasiliense, Círculo do Livro, Globo e 
Companhia das Letras. 
 
Atualmente, trabalha em seu atelier com desenhos e pinturas (a herança de sua 
formação) e também com painéis e murais de grandes formatos (a herança dos 
graffiti). Estes últimos podem ser vistos em diversos lugares de São Paulo (e alguns 
em outras cidades) como em sedes do Sesc e Senac, Livraria Cultura e outros. 
 
A partir de 2006 passou a frequentar encontros de artistas (workshops) realizados na 
Dinamarca, Polônia, Alemanha e Japão. E organizou um deles em seu atelier, em 
2013, trazendo ao Brasil artistas desses mesmos países, e repetiu a dose em 2015. 
     
 


