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Raffaello Berti / Santa Casa (1946) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

Com a exposição Minas/Itália: Construção da Modernidade, as celebrações dos
300 anos de Minas Gerais ganham contornos ainda mais notáveis. A mostra é
uma bela homenagem à memória arquitetônica do estado, além de compor importante registro histórico da influência italiana na arquitetura mineira, sobretudo nas edificações da capital Belo Horizonte.
Minas Gerais é um dos estados brasileiros que mais receberam migrações italianas, as quais se concentraram no final do século 19 e início do século 20. As
referências da Itália em terras mineiras são inúmeras e, no que diz respeito ao
patrimônio material, construções de Belo Horizonte refletem isso de maneira
imponente: o prédio da prefeitura, na Avenida Afonso Pena, no Centro; da Santa
Casa, no Bairro Santa Efigênia; o Palácio Cristo-Rei, sede da arquidiocese, na
Praça da Liberdade; a sede social do Minas Tênis Clube, na Rua da Bahia; e o Cine
Metrópole, demolido e ainda na memória de muitos cinéfilos e apaixonados pelo
patrimônio cultural de BH, são alguns exemplos.
Estes foram projetados por Raffaello Berti, que viveu e trabalhou na capital mineira por mais de quatro décadas. Nesse período, Berti foi autor de mais de 500
projetos de casas, cinemas, escolas, igrejas, hospitais e edifícios residenciais,
comerciais e públicos.
Outro expoente é o descendente de italianos Luiz Signorelli, responsável, ao lado de
outros arquitetos, pela introdução do estilo art déco na capital, além de ter sido o
primeiro diretor da Faculdade de Arquitetura da então Universidade de Minas Gerais.
As fotografias apresentadas na exposição evidenciam detalhes ora sutis e ora
contundentes da presença italiana nas curvas, ornamentos e variados elementos
arquitetônicos das construções que povoam a paisagem cultural de Belo Horizonte. Por meio das imagens, é possível ter uma perspectiva de como modernidade e tradição se conectam de forma harmoniosa não somente nos projetos,
mas também no imaginário da cidade.
Exalto esta realização do Consulado da Itália em Belo Horizonte, em parceria
com o Governo de Minas, com apoio do Centro Cultural Banco do Brasil, espaço
que integra nosso Circuito Liberdade, por trazer a público imagens icônicas da
marca definitiva do diálogo frutífero entre Itália e Minas Gerais.

Leônidas Oliveira / Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Luiz Signorelli / Automóvel Clube (1927/1929) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

A ITÁLIA DE MINAS
Na primeira hora do dia 13 de dezembro de 1897, pouco depois da inauguração
de Belo Horizonte como a nova capital mineira, os habitantes e hóspedes da
cidade comemoravam o nascimento de sua primeira filha, batizada de Minas
Horizontina, nascida de um casal de imigrantes italianos, o pintor de palácios
particulares e secretarias Sr. Luigi Canfora e a dona de casa Angela Coracci.
Minas Gerais foi um dos estados que mais recebeu imigrantes italianos no Brasil;
ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Apesar disso, a mídia
e os órgãos ligados à cultura em geral não enxergam o peso dessa influência na
formação do povo mineiro. Com a exposição Minas/Itália: Construção da Modernidade, o Consulado da Itália em Belo Horizonte visa valorizar a memória
histórica da imigração italiana, que ainda se materializa nas construções e nos
prédios existentes, alguns prestigiosos e ainda cheios de vida e utilidade pública,
moldando variados espaços, inclusive culturais, da capital mineira.
A imigração estrangeira para o Estado de Minas Gerais faz parte do contexto geral de imigração para o Brasil, que aconteceu entre o final do século XIX e início
do século XX. Segundo as estatísticas oficiais – é importante frisar esse aspecto
porque certamente os números reais foram bem maiores – entraram em Minas
Gerais 61.260 imigrantes entre 1894 e 1897, sendo que 50 mil eram italianos.
Em Minas Gerais, muitos imigrantes ajudaram a construir comunidades inteiras,
desenvolvendo habilidades artísticas, projetando as cidades em que habitaram,
construindo indústrias e introduzindo comércios e produtos. Desde arquitetos e
engenheiros até mestres-de-obras e pedreiros, a influência italiana na arquitetura de Belo Horizonte, entre 1900 e 1940, é indelével.
A presença dos projetistas italianos no desenho do perfil arquitetônico da capital mineira é marcante. A sede do Minas Tênis Clube, o Palácio Arquiepiscopal,
a Santa Casa da Misericórdia, a sede da Prefeitura, a Secretaria da Segurança
Pública, atual CCBB, o Teatro Francisco Nunes, constituem, apenas, pequena e
representativa amostra de centenas de projetos idealizados por italianos que em
Minas chegaram para se reinventarem e inventar.
Na construção de Belo Horizonte alguns engenheiros de origem italiana se destacavam entre os muitos europeus, como o Dr. Burlamaqui, Gustavo Farnese e
Adolfo Radice. Outro italiano que despontou nas artes e arquitetura da nova capital foi Luiz Olivieri. Formado em Florença, integrou a comissão construtora como
desenhista e, em 1897, criou o primeiro escritório particular desse ofício na cidade.

Raffaello Berti / Santa Casa (1946) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

No final da década de 1920 e início de 1930 um descendente de italianos, Luiz
Signorelli, foi o responsável pela introdução do Art Déco na capital, juntamente
com outros arquitetos. Signorelli foi o primeiro diretor da Faculdade de Arquitetura da então Universidade de Minas Gerais. Outros italianos e/ou descendentes
atuantes nessa época foram: Hermínio Gauzi (Edifício San Marco); Raffaello Berti
(Prefeitura, Cine Metrópole e Palácio Arquiepiscopal) e, por fim, Romeo de Paoli
que, além de conceber o edifício do Hotel Imperial Palace, projetou o Centro de
Chauffeurs e o Colégio Santo Agostinho.
Os empreiteiros Afonso Masini e Carlos Antonini destacaram-se na construção
do ramal ferroviário que ligava as estações Minas e General Carneiro, o que facilitou a vinda de pessoas do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. No ramo da
exploração calcária, sobressaiu o descendente de italianos J. Orlandini, proprietário da pedreira Acaba Mundo a partir de 1895.
O Consulado da Itália em Belo Horizonte, com jurisdição no estado de Minas Gerais e fundado em agosto 1902, cinco anos após a fundação de Belo Horizonte,
tem demostrado a relação especial que se estabeleceu, logo de início, entre a
recém-fundada cidade e a Itália, pátria de inúmeros pioneiros que aqui chegaram para dar determinante contribuição na construção e no desenvolvimento da
nova capital de Minas Gerais.
Através do Consulado e suas iniciativas culturais que criam uma ponte entre o
povo italiano e mineiro, a Itália acompanha de perto, com profunda amizade e
autêntica paixão, toda a gloriosa história de Minas Gerais e continuará fortalecendo os eternos vínculos de fraternidade entre os dois estados. Esta exposição,
que tem o objetivo de marcar a amizade e a dinamicidade das relações ítalo-mineiras, é oferecida como um presente ao Estado de Minas Gerais e sua capital,
celebrando a fraternidade com uma terra amiga e hospitaleira, tanto há trezentos anos atrás como agora.

Dario Savarese / Cônsul da Itália em Belo Horizonte

NOVA CAPITAL,
CIDADE MODERNA
“Descobri que
as coisas mudam,
e que tudo é pequeno,
nas asas da Pan-Air.”
Aviões da Pan-Air,
Milton Nascimento
e Fernando Brant

A influência italiana na arquitetura da capital mineira é presença constante nos últimos cem dos trezentos anos que Minas Gerais agora completa. Com
ela, rompe-se a hegemonia quase que absoluta do
colonial, barroco e rococó portugueses que imperaram nos seus primeiros duzentos anos. Planejada
para substituir a antiga Ouro Preto, a Nova Capital
se impõe como signo do desenvolvimento urbano
planejado ao incorporar as inovações postas e impostas pelos novos tempos, numa modernidade que
se anunciava na virada do século.
Belo Horizonte já nasce como uma cidade moderna
e, como tal, infiel a si mesma. Sua construção realiza
o sonho de uma ordem urbana que, como lembra
Ángel Rama, encontra nas terras do Novo Continente o único lugar propício para se encarnar: da
remodelação de Tenochtitlan, após sua destruição
por Cortés em 1521, até a inauguração de Brasília
no planalto central do Brasil, em 1960, o continente
latino-americano tem sido pródigo na realização de
sonhos de cidades.
A capital mineira é construída no fin-de-siècle
XIX como a realização do sonho da ordem positivista comteana em voga no período, assistindo
à passagem do século XIX para o século XX com a
impressionante rapidez que reconfigura o espaço
meticulosamente idealizado por Aarão Reis há tão
pouco tempo.
Nesse contexto, a nova capital ganha corpo com
sua cenografia urbana ímpar, desenhada pelo traçado de malhas superpostas, pela sua toponímia
republicana, como inovadora protagonista naquela
passagem de século. Dessa profunda transformação
sobrevive, hoje, quase que apenas a “permanência
do plano”, que se denuncia, num repente, pela visão
privilegiada de uma esquina que testemunha a cidade
outrora erguida no planalto poeirento, sobre os escombros do arraial do Curral d’El-Rei.

Contar a história da arquitetura da capital mineira é nada menos que evocar
a própria construção da cidade, deter-se nas modernidades que, em sucessão,
marcam o seu território. No arco que cobre do ecletismo ao pós-moderno, passando pelo déco e pelo modernismo, instala-se um frutífero diálogo com a tradição na produção das diversas imagens da modernidade. A linguagem – então
inovadora – do ecletismo imperante no final do século XIX deixa marcas representativas na paisagem da cidade, assim como as diversas outras expressões da
modernidade que se lhe sucedem.
Tradição e inovação se mesclam em estilos cujas narrativas escrevem os diferentes capítulos da história da cidade, nos quais a modernidade se constrói com
feições em permanente metamorfose. A trajetória do arquiteto Luiz Signorelli expressa bem essa constante transformação: edificações no estilo eclético,
como a Secretaria de Estado de Segurança Pública (atual Centro Cultural Banco
do Brasil), projetadas por ele, convivem em seu currículo tanto com o Art Déco
do Clube Belo Horizonte, quanto com o modernismo do Teatro Chico Nunes,
construído como Teatro de Emergência quando da demolição do Teatro Municipal da cidade.
Planejada, Belo Horizonte corporificou-se com o trabalho dos operários que para
cá migraram com o objetivo de construir a Nova Capital. Na criação da imagética
da cena urbana a imigração italiana desempenhou um papel central, não só por
significar mais da metade dos estrangeiros que aqui aportaram, mas, principalmente, pela participação decisiva dos arquitetos italianos ou ítalo-brasileiros na
configuração arquitetônica da capital mineira.
Palácios, hospitais, igrejas, cinemas, museus, colégios, sedes de clubes, hotéis,
repartições públicas, prédios comerciais e residências portam signos da cultura
arquitetônica italiana em seus variados estilos, aliando a manutenção vigorosa do classicismo à cuidadosa revisitação dos elementos clássicos na genuína
atenção dispensada ao modernismo que ganha cada vez mais terreno nos países
europeus ao longo do século XX.

A construção de uma exposição
A exposição Minas/Itália: Construção da Modernidade, que agora se realiza no
Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte, atende a uma solicitação do
Consulado da Itália desta cidade, para que, na celebração dos 300 anos de Minas
Gerais, se contemplasse a presença da arquitetura italiana na capital mineira.
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Para a sua organização, partimos do pressuposto que a apreensão primeira de
uma cidade é essencialmente sensorial. Assim, em tempos em que a apreensão
instantânea do mundo torna nosso olhar o mais das vezes desatento, a exposição Minas/Itália: Construção da Modernidade faz um convite ao visitante-espectador-transeunte a observar com mais vagar algumas dessas imagens que,
dispersas pela cidade, refletem a contribuição do pensamento e da ação dos
arquitetos italianos na construção da cidade.
Para o registro dessas imagens – dos detalhes arquitetônicos e das edificações
que os contêm – convidamos o fotógrafo Daniel Moreira, que materializou e deu
forma à pesquisa e seleção prévias feitas para esta exposição.
A concepção da exposição retoma também a estrutura do próprio processo
construtivo pela onipresença dos andaimes e tapumes a ocupar salas do CCBB,
transformando-as, também elas, em objetos da exposição. Diante de fotografias de edificações, o observador elabora sua própria experiência de apreensão
desse locus que o circunda, ao mesmo tempo em que a rede urbana se apresenta como instigante contraponto nas reflexões sobre a inserção de cada um no
mundo da cidade.
O contraponto feito pelo traçado urbano conduz o visitante ao conhecimento
arquitetônico do lugar que habita, abordado nesse contexto em diferentes escalas, tanto de trajetos quanto de dimensões. Essas escalas de apreensão da cidade
se complementam em diferentes planos de percepção, em algumas fotografias
de detalhes ou em outras que revelam edificações tantas vezes não vistas. Escalas de maquetes ou escalas de pouso, de desenhos ou de descanso, escalas
de croquis ou escalas para repouso. A exposição Minas/Itália: Construção da
Modernidade proporciona passagens sensíveis do todo para a parte, do detalhe
decorativo para a edificação urbana, provocando surpresas ao espectador. O que
fora mostrado antes, em um dado momento, como quase abstração, ganha depois, em um outro, reveladora materialidade.

Leonardo Barci Castriota e Augusto Nunes-Filho / Curadores

Exposição
De 7 de dezembro de 2020
a 31 de janeiro de 2021
/ CCBB Belo Horizonte

DO TEMPO QUE SEPARA À FOTOGRAFIA QUE UNE
As construções arquitetônicas de determinado patrimônio urbano têm na compreensão
de suas imagens um fator externo preponderante para a formação de sua importância e
que, raramente é lembrado por quem o lê. O olhar que as captura é o olhar do fotógrafo.
Na interseção da luz, perspectiva e enquadramento, o fotógrafo influencia na maneira
como se percebe e se guarda, junto às nossas lembranças, a história visual do país.
Visitar edificações me recorda referências marcantes em minha formação: os fotógrafos
modernistas brasileiros como José Yalenti que, por coincidência, é de origem italiana,
e seus ensinamentos - “Há assuntos que só podem ser pintados e nunca fotografados,
pois convencem exclusivamente pelas suas cores, e há outros que só podem ser fotografados, e nunca pintados, pois convencem pelas suas formas geométricas e as linhas
que perfazem.”
Assim como o título da exposição, me inspiro nos fotógrafos modernistas da década de
50 e opto por trabalhar com equipamento semelhante aos utilizados na época. Tal equipamento consiste numa câmera analógica de grande formato que possibilita bascular e
corrigir perspectivas da lente grande angular, evitando, assim, ruídos na composição da
imagem como o emaranhado de fios e postes que integram a paisagem das capitais brasileiras, poluindo fachadas de edificações e interferindo na leitura do conceito arquitetônico. Na captura da imagem utilizo negativos em preto e branco de 4x5 polegadas que,
revelados, fornecem uma gama de tons de cinza e granulação que agregam à construção
de sua poética, a relevância histórica demandada pelo tema.
Ao expor construções que vão da prefeitura, passando pelo icônico teatro, à estação de
trem da capital, as fotografias que integram a exposição não se resumem à reprodução
real das edificações. Elas vão muito além. Proporcionam ao espectador uma leitura visual
das influências assimiladas pelos arquitetos estrangeiros da época da construção da capital e o incremento da arquitetura como forma de expressão pessoal que afeta, diretamente, o cotidiano dos mineiros.
Ao ser convidado a integrar a equipe da exposição Minas/Itália: Construção da Modernidade, parto desses princípios para definir o processo de criação e reprodução das
obras arquitetônicas.

Daniel Moreira / Fotógrafo

Arquitetos

Raffaello
Berti

Nasceu em Colle Salvetti, na Itália, em 1900. Ainda em
seu país natal, diplomou-se em arquitetura pela Real Academia de Belas-Artes de Carrara, em 1921, mudando-se
no ano seguinte para o Rio de Janeiro, onde desenvolveu projetos como o Pavilhão de Exposição Internacional
do Rio de Janeiro, a sede do Jóquei Clube e o Hospital
Gaffré Guinie.
Em 1930, atendendo ao convite de Luiz Signorelli, muda-se para Belo Horizonte, onde protagonizou, ao lado
de Signorelli, a fundação da Faculdade de Arquitetura de
Belo Horizonte (Brant, 2012). Além de participar da fundação e organização da Escola de Arquitetura da UMG,
atuou como professor nas cadeiras de Composições Decorativas e Arquitetura Paisagística.
Raffaello Berti foi o arquiteto italiano responsável pelos
projetos das principais construções em estilo Art Déco na
cidade, que se popularizou como estilo “pó de pedra”, devido ao revestimento das paredes externas levarem grande quantidade de mica.
Em Belo Horizonte, foi responsável por projetos de edificações de grande significação para a cidade, tais como a
sede da Prefeitura Municipal (1935); Palácio Arquiepiscopal (1937); sede social do Minas Tênis Clube (1940); Hospital Municipal Odilon Behrens (1941); Cine Metrópole (1941;
demolido); Santa Casa de Misericórdia (1941/1946); Hotel
Itatiaia (1948/1951); Cine México (1943/1944); Colégio Marconi (1938/1941); Hospital Felício Rocho (1944); Cine Santa Tereza, Colégio Batista, Maternidade Odete Valadares,
Hospital Vera Cruz, Igreja de São Francisco das Chagas
dentre outros. No período entre 1930 e 1938 teve seus
projetos assinados pelo amigo Signorelli por ser imigrante
italiano não naturalizado.
Berti atuou como arquiteto e pintor, vindo a falecer no
ano de 1972 em Belo Horizonte.
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Raffaello Berti / Prefeitura Municipal (1935)
80x65cm, analógica, 2020

Raffaello Berti / Minas Tênis Clube (1940)
80x65cm, analógica, 2020
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80x65cm, analógica, 2020

Raffaello Berti / Santa Casa (1946) - detalhe
80x65cm, analógica, 2020

Afonso
Masini

Atuando como construtor no século XIX, na Nova Capital,
prestou serviços na construção do Palácio da Liberdade,
com Carlos Antonini, em 1895.
Masini foi responsável pela edificação da Capela Nossa
Senhora do Rosário (1895/1897) assim como do Orfanato
Santo Antônio, infelizmente demolido, localizados na rua
São Paulo, esquina com a rua Tamoios.
Foi contratado ainda para a construção da Matriz no Alto
do Cruzeiro, projetada por José de Magalhães, mas o projeto não chegou a ser efetivado.

Afonso Masini / Capela Nossa Senhora do Rosário (1895/1897) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

Afonso Masini / Capela Nossa Senhora do Rosário (1095/1897)
80x65cm, analógica, 2020

Luiz
Olivieri

Nasceu no ano de 1869 em Florença, Itália. Chegou a
Belo Horizonte em 1897 para a construção da nova capital, atuando como desenhista na Comissão Construtora.
O ano da inauguração da capital foi também o ano da abertura do seu primeiro escritório de arquitetura em Sabará.
A partir de então, o arquiteto passa a receber encomendas
de plantas e obras também para casas particulares.
Olivieri é um ponto de partida para se compreender as
relações entre o meio arquitetônico da cidade de Belo Horizonte em princípios do século XX e a respectiva construção de diversas residências particulares assim como de
prédios públicos da cidade.
É de sua autoria a edificação da Estação Central do Brasil (1920/1922), da Indústria de Bebidas Antarctica, antiga Cervejaria Renânia (1908/1910), hoje transformado
no Shopping Oiapoque, popularmente conhecido como
Shopping Oi. Destacou-se pelo projetos de inúmeras
residências, bangalôs e palecetes como, por exemplo, o
Palacete Dantas.
Luiz Olivieri, arquiteto, desenhista, pintor e escultor, faleceu na cidade de Contagem, em 1937.

Luiz Olivieri / Estação Central do Brasil (1920/1922) - detalhe - 80x65cm, analógica, 2020

Luiz Olivieri / Estação Central do Brasil (1920/1922)
80x65cm, analógica, 2020

Romeo
De Paoli

Descendente de italianos, seu pai Ângelo Marcelo De
Paoli trabalhou na construção da Nova Capital. Nascido
em Belo Horizonte, em 1908, Romeu de Paoli foi, na adolescência, aprendiz de arquitetura no Escritório Técnico
de Antônio da Costa Cristino. Diplomou-se pela Escola
de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, em 1932,
montando, nesse período, seu escritório de engenharia e
arquitetura em Belo Horizonte. Atuou ainda como fiscal
de obras da Prefeitura Municipal de 1928 a 1934.
Seus projetos de maior destaque são o Museu do Telefone (1930), antiga Cia. Telefônica de Minas Gerais; Colégio Santo Agostinho (1935), Colégio Imaculada Conceição
(1936); Hotel Metrópole (1939); Colégio Monte Calvário;
Hotel Madrid, também construído na década de 30.
Romeo De Paoli faleceu em 1994, no Rio de Janeiro.

Romeo De Paoli / Colégio Santo Agostinho (1935) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

Romeo De Paoli / Hotel Madrid (1937)
80x65cm, analógica, 2020

Romeo De Paoli / Colégio Santo Agostinho (1935)
80x65cm, analógica, 2020

Luiz
Signorelli

Descendente de italianos, nasceu em 1896, em Cristina,
no sul de Minas Gerais e diplomou-se no Rio de Janeiro
pela Escola Nacional de Belas-Artes em 1925.
Teve uma destacada atuação na construção do cenário
urbano de Belo Horizonte com vários projetos, protagonizando junto a Berti e ao grupo que reuniu ao seu redor,
a fundação da primeira Escola de Arquitetura, do Brasil e
da América Latina, a Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte, desvinculada das escolas de Engenharia e Belas
Artes, da qual foi seu primeiro diretor (Brant, 2012).
Seu projeto da Residência da Avenida Bias Fortes (1927)
é considerado o precursor do estilo Art Déco na cidade
(Czajkowski, 2000). A partir de 1930, a paisagem da cidade será intensamente marcada por esse estilo, tanto nas
composições mais aprimoradas dos bairros nobres, quanto em modelos simplificados nas periferias. A obra de Signorelli perpassa os vários estilos incorporados pela cidade, indo do ecletismo do Automóvel Club ao modernismo
do Teatro Chico Nunes, sem esquecer as passagens marcantes pelo Déco e os concursos dos quais foi o vencedor.
A cronologia de sua obra fala por si. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Estado de Segurança Pública, atual
CCBB (1926/1930); Abrigo de Bondes (1926), 1º lugar em
concurso da prefeitura; Clube Belo Horizonte (1926/1930),
sede do Automóvel Clube (1927/1929), projeto vencedor
promovido pela instituição).
Arquiteto e pintor, Luiz Signorelli faleceu em 1964, em
Belo Horizonte.

Luiz Signorelli / Automóvel Clube (1927/1929) - detalhe - 50x50cm, analógica, 2020

Luiz Signorelli / Automóvel Clube (1927/1929)
80x65cm, analógica, 2020

Luiz Signorelli / Secretaria de Segurança Pública (atual CCBB BH) (1926/1930)
80x65cm, analógica, 2020

Luiz Signorelli / Teatro Francisco Nunes (Teatro de Emergência - 1950)
80x65cm, analógica, 2020
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