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Amadeo Luciano Lorenzato (1900 - 1995), filho de imigrantes italianos, nasceu no 
dia 19 de fevereiro em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Foi trabalhador da 
construção civil como pintor. Depois de um acidente dedicou-se à pintura de 
quadros, talvez por pura intuição criativa. Considerava-se um autodidata, que 
imprimia em suas pinturas a singularidade das cenas cotidianas, com marcados 
volumes, texturas densas e ricas em cores. Ele criava, dessa forma, aquilo que se 
tornou o mais característico em sua pintura: o “penteado”, através de pentes 
propriamente ditos e tintas que ele próprio fazia.

Lorenzato deve ser considerado um exemplar do alto modernismo brasileiro e, 
acima de tudo, um artista livre que, equipado de gestos únicos, pintava o que via. 
Além dos casarios, que são expressos na grande maioria das suas obras, pintou 
também paisagens, noturnos, abstratos, pores do sol, naturezas mortas, céus 
estrelados, barcos, prédios e fábricas. Com suas formas geométricas reduzidas, 
construiu as mais diversas figurações, utilizando-se de um estilo simplificado. De 
forma singular retratou uma visão única do mundo ao seu redor. 

O artista não fazia distinção entre o erudito e o popular, ao invés disso, ele se 
desvencilhava de tendências e movimentos, possibilitando demonstrar em sua 
obra sua principal marca: a originalidade. Na sua autodefinição dizia: “Amadeo 
Luciano Lorenzato, pintor autodidata e franco atirador. Não tem escola. Não segue 
tendências. Não pertence a igrejinhas. Pinta conforme lhe dá na telha. Amém” 
(1946).

A exposição ‘Noites e Noturnos’ exibe sete pinturas que retratam paisagens 
noturnas, estrelas, astronautas e cenas da cidade. Apresenta apenas um recorte de 
sua vasta obra, reconhecida nacional e internacionalmente, e assim celebra um dos 
grandes nomes da arte brasileira. Simultaneamente homenageia o responsável 
pelas primeiras exposições do artista, Palhano Júnior.

A mostra acontece no ano da celebração do 120° aniversário de Lorenzato.
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Amadeo Luciano Lorenzato (1900-1995), born to Italian immigrant parents on 19 
February 1900, in Belo Horizonte, in the State of Minas Gerais, Brazil, worked as a 
construction painter. After an accident he decided to devote himself to artistic 
painting, maybe moved by a purely creative intuition. He regarded himself as a self-
taught artist who imprinted on his paintings a mark of the singularity of gestures, 
expressing with simplicity scenes of daily life, using volumes, creating dense, richly-
colored textures. By doing so, he created what became the most characteristic 
feature of his painting: “comb painting”, using hair combs and homemade paints.

Lorenzato stands as an eminent figure in Brazilian high modernism and, above all, a 
free artist that, equipped with his unique gestures, painted what he wished to paint 
and, as well as the row houses depicted in most of his works, he painted landscapes, 
nocturnes, sunsets, still-life and abstract subjects, starry skies, boats, buildings and 
factories. With his reduced geometrical shapes he created a huge variety of figures 
with a concise, simplified style. In a singular manner, his production depicts his 
unique view of the world around him.

The artist made no distinction between scholarly and popular themes, but instead he
moved away from trends and movements, which enabled him to show in his works 
his most prominent mark: originality. This is how he defined himself: “Amadeo 
Luciano Lorenzato. Self-taught painter and franc-tireur. No schools. No trends. No 
cliques. Paints as he pleases. Amen.” (1946).

The Nights and Nocturnes Exhibit features seven of his paintings, which depict 
nocturnal landscapes, stars, astronauts and urban scenes. Despite providing only a 
snapshot of his vast creative work, which is well-known at home and abroad, it 
celebrates one of the greatest names in Brazilian art. At the same time, it pays tribute 
to Palhano Júnior, who organized the artist’s first shows.

This show takes place in the year we celebrate the 120th anniversary of the birth of
Lorenzato.
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Sem título 
1972
Óleo sobre eucatex
20 x 20 cm



Sem título 
S/d
Óleo sobre eucatex
50 x 40 cm



Anjos da era espacial 
S/d
Óleo sobre eucatex
63 x 51cm



Sem título 
1994
Óleo sobre tela
50 x 40 cm



Sem título 
1990
Óleo sobre madeira
56 x 45 cm





Sem título 
1993
Óleo sobre eucatex
56 x 45 cm



Sem título 
1988
Óleo sobre eucatex
40 x 30 cm
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