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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Gosto arquitetônico italiano
nas residências cariocas finisseculares
Maria Helena da Fonseca Hermes

A

produção de Antonio Virzi é, de modo geral, conhecida entre
pesquisadores interessados na arquitetura finissecular produzida na
cidade carioca. Mas acreditamos que apesar disto sua importância

ainda não está devidamente enfatizada. Os poucos exemplares que restaram na cidade
contribuíram para este sintoma, não apenas por suas dimensões, diminutas frente a
edificações mais recentes tornando-os menos visíveis no decorrer do tempo, embora se
constituam individualmente em arquiteturas significativas, sensíveis e bastante
diferenciadas do cenário urbano daquele, e do nosso tempo.
A singularidade destas marcantes presenças merece nossa reflexão sobre aquele
momento nesta cidade e na Itália. Nascido em Palermo em 13 de maio de 18821, Antonio
ou Antonino Virzi era filho de Henrique Virzi e Maria Bruno Virzi, segundo Aretizabal2,
ou de Francesco Paolo e Lo Verro, Filomena3, segundo Hermes4. A formação e a cultura
visual deste profissional ultrapassou a e conhecimento da maioria dos colegas para cá
emigrados desde o ultimo quartel do século XIX até o final do primeiro quartel do século
XX. Apostamos nesta afirmativa por duas razões: a qualidade de sua produção edilícia
e as referencias estilísticas apresentadas e tidas como parte de sua formação na Itália.
Antonio Virzi atuou por quase um ano como professor na ENBA – Escola Nacional e
Belas Artes, atual EBA/UFRJ, instituição que preserva uma folha manuscrita com seu
curriculum.5 No documento, de próprio punho, Virzi declara ter cursado arquitetura no
Instituto de Belas Artes em Nápoles, o curso especial de arquitetura clássica no Real
Politécnico e um exame de habilitação no ensino da Escola de Bellas Artes “Palacio
Brera” em Milão, além de um curso em cerâmica em sua juventude.
Segundo Aretizabal6, Antonio Virzi trabalhou em Palermo antes de sua vinda para
o Brasil e teria sido aluno de Ernesto Basile e esta informação também consta em seu
curriculum, como colaborador e não como aluno de Ernesto Basile, mas não foram
encontradas evidencias desta autoria. As sucintas e seqüenciais informações
constantes no curriculum de Virzi se descolam ou se complementam nas informações
obtidas pela autora e por outros pesquisadores sendo, no entanto, suficientes para nos
permitir realçar sua experiência profissional, interesses específicos e contextualizar sua
atuação e maneira de projetar segundo o que observava e incorporava da sua época,
um rico período de manifestações arquitetônicas vivenciado nas cidades mais
desenvolvidas da Itália da virada do século. Suas andanças nas principais cidades da
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península, descritas no documento que apresentou à ENBA e que aqui intitulamos como
seu curriculum, demonstra um espírito ativo, livre e disposto a enfrentar novos desafios.
Pesquisas em 2011 não comprovaram nenhuma das afirmativas do documento
arquivado no Museu D. João VI, e a todas as questões dirigidas aos institutos de ensino
mencionados no curriculum de Virzi as respostas não confirmaram o registro do aluno
Antonio ou Antonino Virzi em Turim, Brera ou Nápoles. Seu nome também não consta
da trajetória de Ernesto Basile em Roma, ou sequer no Dicionário dos Sicilianos, que
contém nomes de outros colaboradores de Ernesto Basile 7. Supomos, com isto, que seu
trabalho no Brasil não tenha ecoado nem sido publicado na Itália, onde algumas
revistas especializadas e técnicas da época, especialmente no norte do país
apresentavam projetos, fotos e textos de arquiteturas e projetos.
Essas negativas não invalidam as suas afirmativas sobre as trajetórias percorridas
na Itália durante e após sua(s) láurea(s), pelo fato de que estas confirmações exigiriam
um mergulho profundo em cada um dos arquivos das instituições, às quais arguimos
apenas sobre sua estadia como aluno.
Prováveis influências de expoentes italianos em seu modo de projetar e solucionar
questões técnicas se faz sentir nos projetos cariocas, principalmente quando se
descortinam algumas das questões teóricas daquele tempo, com o país recém-unificado,
onde a discussão do como se fazer representar como nação na forma e no “estilo” de
suas arquiteturas era tema recorrente em artigos das revistas e nas academias, nos
discursos de professores e profissionais. Neste cenário as divergências eram enormes,
não apenas devido àherança internacionalmente reconhecida e riqueza da edilícia
italiana de importantes cidades, como Roma, Florença, Nápoles e Turim, às opções
daquele tempo preconizadas por Camilo Boito como o retorno ao românico lombardo do
norte, ou do Liberty e a leveza da linha, protagonizado no sul por Ernesto Basile. Todas
estas possibilidades estavam não apenas disponíveis e próximas aos profissionais
recém-formados, como que aguardando uma definição sobre como a questão formal
poderia tomar corpo. Neste cenário e num curto arco temporal, havia trabalhos a
projetar e obras a construir, enquanto a fragmentada recém unificada nação dava conta
de transformar-se de fato, unindo culturas tão diversificadas quanto arraigadas. Por
conta de dúvidas e embates em diferentes direções, e o volume edilício de obras advindas
da tradição, torna-se delicada tarefa entender em um único conjunto as arquiteturas
italianas finiseculares. Neste contexto, para citarmos um exemplo, Boito, coordenador
do curso de Arquitetura Prática no Politécnico de Milão, teria afirmado em 1911 – ano
provável da chegada de Virzi ao Rio de Janeiro, - sua marca de desincentivo ao moderno.
Ele dispõe parâmetros no Edital de concurso para o projeto da Stazione Centrale de
Milão recomendando ao candidato evitar as formas estranhas das quais emergisse a
excessiva pesquisa do novo.
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Talvez por conta deste tipo de discussões, e da segurança que a tradição aferia à
questão formal alguns italianos emigrados, tais como os Jannuzzi e os Rebecchi,
tenham, esses últimos, obtido tanto sucesso na cidade carioca e multiplicado
rapidamente o volume de suas arquiteturas em edifícios de uso misto, comercial,
multifamiliar e residencial unifamiliar, alguns destes, inclusive, reconhecidos como“
casa senhoriais”.
Mas as residências senhoriais projetadas por Antonio Virzi na cidade carioca
datam ao menos da segunda década do século XX se vinculam a outras questões que
não aquelas das simetrias, embasamento corpo e coroamento, escolhas ornamentais
entre diferentes capiteis, fustes e enquadramentos e modenaturas, tão fundamentais e
corriqueiras na produção das representações do Clássico. Virzi nasce, cresce e se forma
numa cidade solar, colorida pela natureza e observa suas arquiteturas, mesclagem entre
o oriente e o ocidente, onde o uso da cerâmica da tradição árabe é enfatizado e
apreciado, o gosto normando marcado, as curvas e contracurvas oriundas das luzes e
sombras do barroco muito presentes.
Em meio a todo este caldo fixamos a proposta afirmada por Basile, propriamente
o precursor da arquitetura expressa pela linha e ao seu discurso sobre o que deveria
ser o stilo nuovo, em suas próprias palavras “al sentimento delle linee”. Para Basile o
caminho não passa pela habilidade técnica para conjugar os ornamentos disponíveis
pela riqueza arquitetônica do passado, defendida por Boito e outros, quando aquele
argumenta sobre a existência de uma dualidade expressa na arquitetura, entre o
“organismo e o simbólico”. Para Basile, não lhe satisfaz recorrer às fórmulas do passado
e o binômio se traduz em “struttura e ornamento”. No binômio do Basile a struttura é
estática, e as técnicas do período eclético lhe são satisfatórias, e a renovação está na
exteriorização do novo, e o novo deve se expressar na decoração, no ornato e, por meio
desse e do sentimento da linha é que se reencontra a estrutura e se pode dar conta do
novo caráter e da sua sensibilidade, porque segundo seu entendimento, “la linea è
generatrice di architettura”.8 Estes diálogos dão conta da existência de uma diversidade
natural, decorrente da formação e da origem dos projetistas além, claro, das
peculiaridades das demandas dos clientes e suas determinações sobre como sua
residência

(e/ou

negócio)

deveriam

se

expressar

para

garantir

determinada

representatividade ou destaque na edilícia da cidade é real e deve ser considerada, bem
como a situação econômica e política local. Também ao norte de Camillo Boito sentimos
a presença da arte nova ou do Liberty, menos sinuoso e leve que a expressão vinda do
sul de Basile e mais afinado com propostas decorativas intensas e desafiadoras, entre o
romantismo do medievo e corpos escultóricos, volumoso em massa, destacado do plano,
puro ornamento. Destes, destacamos Sommaruga, Coppedè e Arata, todos com obras
de destaque em Milão, centro econômico e difusor de uma nova atitude, mais ousada,
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em suas arquiteturas. A noção de liberdade se faz presente e se incorpora à produção
arquitetônica carioca de Antonio Virzi.
Assim, propomos observar plantas e fachadas de dois projetos residenciais
cariocas de Virzi já demolidos, e suas correspondências a um projeto em Palermo e aos
ornamentos em Millão, edificações hoje existentes. Nossas “casa senhoriais” apresentam
o palacete dos Smith de Vasconcellos em Copacabana de Virzi e seu contraponto em
Palermo, o Villino Florio de Basile e a arquitetura do palacete da Villa Marinha, no
Flamengo de Virzi em sintonia e de mesma época que o projeto de Fich era para o Sport
Club, na Catania.

Palacete Smith de Vasconcelos e VillinoFlorio
O Villino Florio em Palermo data de 1902, período em que Antonio Virzi ainda
estava na Itália. Seu proprietário era um rico comerciante de azeite e víveres de Palermo,
Florio D’Olivuzzo, e o Villino foi construído para Vincenzo, seu jovem filho. O projeto de
arquitetura se complementa na arquitetura de interiores. O detalhamento ornamental
externo projetado por Basile foi executado em pedra pelo escultor Gaetano Geraci e os
interiores, também projeto do arquiteto, bem como o mobiliário, executado pela Casa
Ducrot. Este renomado projeto de Basile que, à época, já se destacava como um
profissional de relevo na cidade de Palermo soma-se a outros que provavelmente Virzi
observou quando em construção. O palacete carioca pertencia ao barão Smith de
Vasconcellos, aristocrata português e foi construído na Avenida Atlântica, 680 em 1915.
O detalhamento ornamental é obra de Virzi, mas não localizamos o escultor, bem como
não localizamos a serralheria, nem o executante do mobiliário.
Ao observamos as imagens do Palacete Vasconcelos (Fig. 1) e do Villino Florio (Fig.
2) distinguimos grandes volumes que fragmentam a construção em elementos
compositivos distintos, em soluções arquitetônicas de formas e volumes encaixados. A
independência visual dos volumes da arquitetura de Virzi, associada à suas escolhas
numa planta baixa circular, desenvolvida em diferentes níveis, como a de Florio,
condiciona ao projeto de soluções inovadoras e peculiares, como o telhado côncavo
central em forma de concha invertida, chamado à época por populares de maquina de
escrever.
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Figura 1: VIRZI, A..Villa Smith de Vasconcellos, Rio de
Janeiro. Fonte: Imagens da Aviação Naval 1916-1923
(Manipulação de imagem pela autora).
Figura 2: BASILE, E.VillinoFlorio, Palermo. Fonte: L’Edilizia
Moderna, 1907

Seria esta uma lógica assemelhada às próprias construções históricas de Palermo,
con(des)struídas em trechos, segundo culturas diversas a denunciar a temporalidade
percebida nas várias fases de dominação política? Ou os resquícios da linguagem
romântica brotada do esquema fortificado do medievo, com torreões de observação,
“ameias” e seteiras, tais como jogos de armar?
O fato é que ambas são novas propostas daquele tempo, empenhadas em se
distinguir do antigo e da tradição para fundar algo novo. O exemplar carioca é um dos
inusitados e ousados projetos de Virzi na cidade carioca. Sua construção na década de
1910 resistiu na praia de Copacabana até meados da década de 1960 9.
Implantado no centro de terreno fronteiro à Avenida Atlântica em Copacabana, o
projeto se desenvolve a partir de um núcleo central circular em torno do qual se
organizam circulações, acessos e inspiram o partido arquitetônico adotado. Virzi
interpenetra sólidos provenientes de figuras diversas e usa um torreão circular
apensado, quase flutuante, com mais de 20 metros de altura. Em ambos há um
compromisso cromático nas escolhas do revestimento, no palacete de Virzi a cor amarela
com esquadrias em azul e, no Villino italiano, Basile teria optado por pedras calcárias
no embasamento, pedras cinzentas tufadas de localidades em Siracusa e mármores de
diferentes tonalidades, do amarelo de Segesta e do vermelho de Castellamare del Golfo
para colunas e partes ornamentais.
Em ambos, prevaleceram as implantações no terreno a pouca distância da via, e
no Villino Florio, embora tenhamos conhecimento da extensão do terreno que
comportava um pequeno lago, um jardim exuberante junto a uma edícula envidraçada,
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o que restou hoje representa apenas uma pequena parte da extensão inicial. No caso do
Palacete Vasconcelos, observamos o acesso lateral à edificação pela Avenida litorânea e
o terreno parecendo diminuto para o tamanho da edificação.
Nas plantas, o acesso às edificações, ligeiramente sobrelevadas, se faz por escadas
duplas e o programa do piso social ou de representação é quase o mesmo entre os dois
projetos, onde o hall carioca corresponde ao vestíbulo italiano, as escadas sociais
internas e as escadas de serviço separadas para acesso aos demais pavimentos, a sala
de visitas carioca é o salone italiano, como a sala de pranzo é a sala de jantar. A
biblioteca carioca se corresponde com o office italiano bem como o pórtico e veranda
cariocas à veranda e loggia italianas. Falta a descrição de um ambiente do palacete
carioca cujo nome está ilegível, entre a edificação senhorial e a cozinha, como que um
ambiente de passagem, circular e ao que parece na planta baixa com cobertura em
vidro. Este ambiente faz a ligação entre a casa senhorial e uma edificação, em dois
níveis, onde fica a copa e a cozinha e uma escada em um dos pavimentos e dois quartos
de serviçais em outro pavimento. Esta pequena edificação retangular está coligada ao
ambiente circular que se abre por meio de colunata para o salão de jantar.
A planta baixa do primeiro piso de cada edificação nos permite entender a
distribuição interna da área social do projeto, localizar a cozinha bem como fazer a
relação entre os torreões e das escadas de acesso às áreas social e de serviço das
residências.

Figura 3: VIRZI, A. Villa Schmit de Vasconcelos. Fonte: AGCRJ
Figura 4: BASILE, E. VillinoFlorio. Fonte: L’ Edilizia Moderna, 1907
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No caso da Villa carioca (Fig. 3), Virzi desenvolve o programa de arquitetura
geometrizado em círculos concêntricos, com isso determinando os envolvimentos e as
passagens de um setor a outro da residência. Nota-se preocupação em elevar a cota do
pavimento social e por este recurso permitir uma melhor visualização e integração da
residência na paisagem praiana e simultaneamente criar um pavimento de serviço,
composto por dois quartos para criados, despensa e quarto de engomar no porão.
No caso da edificação italiana (Fig. 4) a elevação do pavimento social também se
dá por escadaria dupla e o nível do térreo é ocupado por garagem e sala de jogos e bilhar.
Apontado como o Jardim de Inverno por Virzi e disposto como o círculo mais
fechado entre todos os espaços de representação, seu corte lembra um pátio emprestado
da arquitetura mourisca, misto de área de contemplação e descanso durante o verão ou
refúgio para os ventos no nosso curto inverno tropical. Conta com um rebaixo central
como um corte rebaixado e uma coluna central, tal como uma fonte, encimada por uma
figura feminina. A solução de cobertura deste ambiente tão especial se faz por meio de
uma clarabóia, detalhada como uma pedra preciosa com lapidação diamante. Se
efetivamente foi assim construído devia refletir a luz solar sob diversos ângulos qual um
prisma e, dependendo da incidência da luz, dispersando a mesma em raios multicores
sobre as paredes revestidas em cerâmica colorida.

Vila Marinha e Sport Club

Figura 5: VIRZI, A. Villa Marinha, Rio de Janeiro. Fonte: AGCRJ
Figura 6: FICHERA, F. Sport Club, Catania. Fonte: L’ Architettura Italiana
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A Villa Marinha se localizava na Rua Senador Vergueiro no 250 no Flamengo,
bairro de residências de luxo cariocas e seu proprietário era Alberto Rodrigues. Tratase de um dos projetos de Virzi em parceria com Evaristo Zambelli como construtor. Com
dois níveis, está ligeiramente sobrelevada em seu pavimento social e de representação
sendo o pavimento térreo (designado em planta como porão) com altura de 2,70 m e o
1º pavimento com alturas internas de, no mínimo, 5,00 m. A construção destaca-se pela
implantação em centro de terreno e por seu partido incomum na paisagem carioca,
segundo o gosto e a linguagem da Itália meridional siciliana. Os vários volumes são
interdependentes e se encaixam em gigantescos sólidos geométricos. Observa-se com
mais detalhes esse exemplar da arquitetura de Virzi na imagem (Fig. 5), onde se
destacam as massas em curvas da residência, tanto da grande varanda coberta como
na cúpula ornamentada e colorida, além do desenho do caminho de acesso pelo jardim.
Virzi se deixa levar pela lembrança das propostas ensolaradas de sua terra natal
e trata o projeto carioca de maneira a que sua composição espelhe características muito
peculiares da ampla e variada arquitetura de Palermo, com suas cúpulas coloridas em
desenhos com cerâmicas, estuques e mosaicos, nichos e santos, oriundos do oriente e
do ocidente, numa estranha e fascinante miscelânea que nos comunica mais de
conciliação e tolerância que de destruição, apesar das seguidas e diversas dominações
estrangeiras na cidade, e na ilha, ao longo de muitos séculos.
Além das referencias naturais à cultura árabe e bizantina, percebemos seu gosto
pelo novo representado pela arquitetura Liberty, nas assimetrias, nos trabalhos em
serralheria, estuques com motivos vegetais e geometrizados e a ornamentação parietal
externa escolhida para a fachada com arcos em cúspide retilínea e baixa, platibanda da
grande varanda ovóide em estuque e cerâmicas, complementadas pelo guarda-corpo em
serralheria e pela argamassa trabalhada. De mesmo modo, quase um coroamento,
analisamos o acabamento do Sport Club de Catania (Fig. 6), datado de mesma época e
projeto de Francesco Fichera, arquiteto siciliano como Virzi, também um expoente do
Liberty, não tão famoso quanto Basile mas ainda assim atuante em projetos em
diferentes cidades italianas. Na lateral direita da Villa Marinha de Virzio observamos
uma escadaria alta para o acesso ao primeiro pavimento, arrematada por pequena
cobertura em serralheria e vidro, proteção da porta de acesso ao salão de estar. No Sport
Club de Fichera há dois pergolados com vidros denominados verandas, que ladeiam a
porta principal de ingresso.
A fachada lateral da Villa Marinha apresenta-se como um grande painel, cujo
destaque está na grande cúpula disposta sobre o salão de jantar e na delicada
composição do tratamento em cerâmica que debrua as esquadrias e sublinha os arcos
da grande varanda de acesso à residência. Detalhes nos vãos em serralheria se repetem
no guarda corpo da varanda coberta, ovoide, de frente para a rua bem como ornatos
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aplicados sob os pilaretes de apoio da varanda. Trata-se de uma composição geométrica,
como o piso em duas tonalidades que faz o passeio e chegada ao salão de jantar pelo
jardim. O jardim, repleto de esculturas, ao gosto greco-romano e vasos com palmeiras,
se distribui ao longo da lateral do terreno de forma tal que o visitante se dê conta, no
trajeto, da exuberância e das reentrâncias e protuberâncias do traçado.
O partido horizontalizado é enfatizado pela composição em linhas de ornamentos,
a primeira delas marcando a diferença de nível entre os dois pavimentos e, com isso,
destacando as escadas e a segunda para coroamento da grande varanda e também do
primeiro pavimento. Também notamos o partido horizontalizado no projeto de Fichera,
bem como os ornamentos, quase debruns, em torno dos vãos em ambos os projetos. No
coroamento, Virzi se utiliza do recurso de dispor algumas agulhas no perímetro do
acrotério criando três panos e com isso conseguindo um efeito de maior leveza e realce
entre os sólidos.
A escolha dos elementos ornamentais da composição da Villa Marinha destaca-se
na produção edilícia de Virzi, por representar, segundo nossa opinião, provavelmente o
ponto de conjunção mais destacado de sua obra carioca com a arquitetura siciliana.
Esta afirmativa se dá com base em arquiteturas históricas em edifícios religiosos
palermitanos, como também por sua rica e particular linguagem, muito próxima de
outros arquitetos da época, como Francesco Fichera, na Catania e de Ernesto Basile. A
inclusão das cores nos elementos cerâmicos, tipologia das arcadas, motivos na
serralheria e uma cúpula inteiramente decorada, interna e externamente, marca essa
residência como talvez uma das mais belas e originais de Antonio Virzi, senão a mais
identificada com o clima ensolarado e praiano de ambas as cidades.
As plantas da residência contemplam um programa sofisticado com soluções
arquitetônicas inovadoras, inclusive com uma área descoberta interna no hall do
pavimento de representação, cuja inserção em planta secciona o projeto entre a sala de
jantar e a sala de visitas. Todos os aposentos de ambos os pisos apresentam ventilação
direta e, por vezes, cruzada. Observamos haver apenas dois quartos no primeiro
pavimento, um localizado na fachada principal, ao lado do acesso da sala de estar e
outro, menor, ligado à copa. Ambos os aposentos acham-se ligados a banheiros, em
suite, o principal e maior deles mediado por um toilette e o segundo aberto diretamente
para outro toilette.
O quarto maior tem mais de 20m2 e se abre diretamente para a grande varanda
coberta ovóide, sem necessidade de cruzar pela saleta de espera que antecede a sala de
visitas, como se fosse uma unidade independente, mas coligada ao resto da residência.
Do outro lado, há uma escada de acesso privativa para o grande salão de jantar sob a
cúpula, cuja chegada a esta escada se dá diretamente pelo jardim. Ao salão de jantar
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com quase 50 m2 de área se conjuga um grande hall (parcialmente descoberto) que liga
aquele à sala de estar, com aproximadamente metade do tamanho do primeiro, mas
que, conjugada à varanda ovóide, deve equivaler àquela de jantar em área total de
construção.
A disposição e a flagrante diferenciação de áreas, além da ligação da suíte
principal à varanda e do banheiro da suíte do casal ao hall, nos remetem às hipóteses
sobre a quem teria escolhido distribuição tão original. Se essa ligação foi uma solicitação
do proprietário ou se sugestão do projetista, a sala de estar parece mais uma área íntima
do uso cotidiano que de representação, uso este assumido quase que integralmente pela
sala de jantar e o grande hall e o nobre acesso pelo jardim.
Mas as amplas passagens entre sala de jantar para o hall, simétricas àquelas da
sala de visitas ao hall e as muitas aberturas dessa para a grande varanda podem
transformar toda a área de estar em representação, quando necessário o que nos deixa
indagações sobre as atividades profissionais do proprietário e suas necessidades sociais.
O desenho da seção longitudinal mostra o interior da cúpula sob a forma um tronco de
cone com iluminação natural no topo, e desenhos na superfície cônica sob a cúpula
externa com motivos em pena de pavão estilizados ao gosto Liberty e denominados
decorazione, provavelmente pinturas murais. Não encontramos descrição com
informações sobre tonalidades e cores utilizadas no projeto. Todas as portas internas
são trabalhadas em madeira e ferro (serralheria) formando um conjunto harmonioso e
muito ao gosto do de Basile na Itália.
Interessante também notar na planta do primeiro pavimento a solução de uma
circulação de serviço, ligando a copa à sala de espera e, por esta, a porta frontal de
acesso à residência, localizada entre a varanda e a suíte do casal.
Sob o grande salão de jantar está o salão de bilhar no piso do porão, que nada
mais é que um pavimento de lazer e serviço acessado diretamente pela passagem
externa em arco ou por uma escada interna, localizada entre a copa e o salão de jantar.
No porão há mais três quartos pequenos e um banheiro, ligados a uma sala de passagem
e outro compartimento com quase 25 m2 sob a sala de visitas e cuja nomenclatura R
nos remete a um escritório ou depósito. As amplas passagens cobertas se ligam à lateral
do terreno que, sem destino apontado podem, por hipótese, servir à lavanderia ou
guarda de objetos, uma vez que não há legenda. A presença de passagens sob a
residência lhe acresce em conforto ambiental proporcionado pelo arejamento, e em
conforto para o uso, porque propõe comunicação com outra passagem, esta na lateral
colada à divisa ampliando a área coberta do projeto em áreas livres, mas cobertas e
ventiladas para uso independente do fator clima.
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As seções nos informam sobre as alturas e sobre a arquitetura de interiores da
residência. O amplo pé direito do primeiro pavimento, com seis metros livres, contrasta
com os 2,70m livres do porão. A estrutura da cúpula em madeira, bem como o piso do
primeiro pavimento, estão representados com clareza e não nos deixam dúvidas quanto
ao sistema construtivo utilizado.
Virzi representa no desenho o portão do arco de passagem em serralheria, bem
como as janelas em venezianas das janelas do dormitório secundário e as portas em
madeira com detalhes em ferro no salão de jantar e do hall para a sala de visitas. O
exemplar é um dos muitos projetos demolidos de Virzi na cidade do Rio de Janeiro,
apesar de suas características formais diferenciadas e, talvez inusitadas na massa
edilícia da cidade durante o arco temporal de sua permanência, desde sua construção
na década de 1910 até em meados da década de 1960.
E se os conjuntos de imagens nos permitem descobrir similaridades (e diferenças)
entre os trabalhos na Sicilia e no Rio de Janeiro, entendemos a questão como um
singular enriquecimento formal. Não obtivemos mais detalhes sobre o projeto de Fichera
além de uma planta baixa, mas o objeto contido nesta reflexão permanece centrado no
projeto de arquitetura e as assimilações projetuais e as escolhas cromáticas e
volumétricas trazidas por Virzi para o projeto da residência no Flamengo.

Virzi
O conjunto da obra de Antonio Virzi se destaca pela ousadia e a inventividade em
soluções compositivas, provavelmente tidas como ousadas ou irreverentes em relação à
arquitetura da cidade. É assim que entendemos o desprezo pelo novo expresso por
profissionais com Boito e, no Rio de Janeiro, por Morales de los Rios10. Havia, entretanto,
à época opiniões divergentes, a saudar o novo e, dentre elas a de Antonio Jannuzzi:
“Todos os architectos dignos desse nome, sabem muito bem que o nivel de
cultura artística tende todos os dias a elevar-se, e portanto não podem
supportar que no campo de nossa arte continue a ser a torre de Babel, aonde
se fallam todas as linguas mortas. Assim, a esthetica que tem restituído a
liberdade aos esculptores e pintores, a restituirá também aos architectos.[..] Se
é verdade que nada se inventa de forma completa e fundamental, é verdade
tambem que um homem estudioso e dedicado pode inventar uma nova maneira
de entender e representar uma velha idéia.
A nova geração dos architectos vive no seculo da democracia. O seculo
passado findou com o desejo de que o novo deveria trazer uma nova forma de
arte, e creio que isto é possível, mesmo depois da nobreza do Classico e da
liberdade do Medievo. A liberdade na arte é necessária como o ar o é a um corpo
que quer viver; e a architectura, respeitadas certas regras positivas, as quaes
resultam das necessidades mecanicas, pode-se rebellar às convenções e aos
formularios. O architecto é livre, absolutamente livre no campo da sua acção;
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elle tem o dever de ser sincero e de exprimir sentimentos e idéias próprios. Nada
mais; o resto é puerilidade”11.

E estes comentários até poderiam saudar o trabalho de Virzi quando o arquiteto
ainda estava atuante na cidade, cujas arquiteturas e projetos muito bem resolvidos
enfrentaram linhas ortogonais dispostas em diagonais e volumetrias encaixadas, quase
cubistas. Virzi projetava integralmente: arquitetura, ornatos, fachadas, planejamento
de interiores, circulações e estrutura, demonstrando grande embasamento técnico e
competência profissional. Realçamos seu gosto pelo geométrico bastante anterior às
soluções mais óbvias como a Casa Villiot em 1929. Seus projetos, desde a Villa Marinha
em 1912, o Palacete dos Vasconcelos em 1915, ou os sbalzzi da fachada principal do
Villino Silveira e da fábrica do Elixir de Nogueira, fachadas dos cinemas e da Garage
Pagani guardam angulações e vigiam geometrias nem sempre exteriorizadas. Seu gosto
romântico pelos castelos do medievo não é facilmente disfarçável nas residências
verticalizadas como a dos Smith de Vasconcelos e dos Silveira, e adoçadas a um gosto
muito enfaticamente siciliano para a Villa Marinha, em exteriores e interiores.
Segundo nossa análise, as arquiteturas de Antonio Virzi se conjugam de modo
bastante consistente às recomendações de Ernesto Basile sobre a fluidez da linha e,
como aquela arquitetura, seguem o caráter da exclusividade e da exuberância. E é por
estas especiais características, distintas e destacadas da massa edilícia na malha
urbana que seu trabalho desponta e se mostra, segundo um padrão compositivo ou
formal, como talvez possam ter tido em mente os Jannuzzi e, talvez, os Rebecchi.

NOTAS DE APRESENTAÇÃO

ARATA, Giulio Ulisse – Arquiteto (Piacenza 1883 - 1962), láurea na academia de Belas
Artes de Milão e de Roma. Entre 1910 e 1912 construiu edifícios emblemáticos em Milão
e, em 1914 venceu o concurso para a igreja em Salsomaggiore. Trabalhou em edificações
públicas – arquitetura oficial em Ravena e Piacenza, e como restaurador em Bologna
circa 1920. Em Milão sua obra mais conhecida se destaca pelo caráter inovador da
expressiva ornamentação externa quanto pelo uso de uma cartela cromática na área
comum interna, em tons fortes misturando desenhos oníricos com arranjos
geometrizados. Publicou: Le molteplice vicende di un’insigne basilica: Il S. Antonino di
Piacenza, 1919 e L'Architettura arabo-normanna, 1925.

BASILE, Ernesto - Arquiteto (Palermo 1857 - 1932), filiação Giovanni Battista Filippo,
também arquiteto e professor na universidade de sua cidade. Trabalhou como assistente
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do pai após a láurea em 1878. Dedicou-se ao estudo e relevo dos monumentos
arquitetônicos sicilianos, com atenção particular àqueles da época normana e
renascimental. Sua formação clássica e o profundo estudo da arquitetura local afloram
em sua obra oficial, em Roma e Palermo mas sua rica e original participação no Liberty
se revela na realização de numerosos palacetes em Palermo nos últimos anos dos
oitocentos estendendo-se pelos primeiros anos dos novecentos. Dentre seus escritos
estão: Architettura dei suoiprincipii e del suo rinnovamento, 1882; Curvatura dele linee
nell'architettura antica ,1884 em co-autoria com seu pai e Le sculture e i stucchi di
Giacomo Serpotta, 1911.

BOITO, Camillo – Arquiteto (Roma 1836 – 1914 Milão), filiação Silvestro e Giuseppina
Radolinska. Iniciou seus estudos aos 14 anos na Academia de Belas Artes de Veneza
estudou ainda na Alemanha, Polônia e em Pádua. Quando terminou os estudos em
Veneza assumiu a cátedra de seu mestre, P. Selvatico. Selvático teve grande influencia
sobre o pensamento e as reflexões de Boito, no sentido de valorizar os costumes
nacionais e “ alla nostra civiltà” para propor a definição de uma arquitetura nacional –
distante das “ aberrações das velhas academias”. A atividade cultural se desenvolve com
Camillo Boito por meio do ensino, a pesquisa histórica e teórica com especial ímpeto a
partir de sua chegada a Milão, quando assume em Brera a cátedra onde permanece por
48 anos. A crítica supera em muito sua produção arquitetônica e foi considerado das
figuras mais importantes e representativas da arquitetura e da cultura artística italiana
no período finisecular.

COPPEDÈ, Gino- Arquiteto (Florença 1866 – 1927 Roma) filiação Mariano (entalhador)
e Antonietta Bizzarri. Após a escola básica frequentou a Escola Profissional de Artes
Decorativas Industriais de 1884 a 1891, em Florença. O diretor da Escola era escultor,
e tinha como meta organizar e difundir os ensinamentos compartilhados entre as
antigas bodegas, como proposta para o vasto repertório histórico e artístico florentino,
portanto clássico, privilegiando as expressões decorativas do Renascimento e do
Maneirismo. Gino Coppedè colaborou com alguns arquitetos toscanos e, por esta
influência, teria vindo a complementar sua formação acadêmica na Escola de
Arquitetura da Academia de Belas Artes. Foi livre docente da Universidade de Pisa e
engenheiro, por mérito. Suas escolhas estilísticas, contudo, como arquiteto, foram
direcionadas pelo gosto neo românico lombardo, então vigente, com muitos palacetes
construídos na Ligúria e em Genova e um vasto curriculum no design de interiores. Sua
principal obra fora da Ligúria é um conjunto de edifícios multi-familiares de arquitetura
tida como cenográfica em Roma, o Quartière Coppedè, 1915.
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SOMMARUGA, Giuseppe - Arquiteto (Milão1867 - 1917), láurea na Academia de Belas
Artes de Brera, Milão, onde foi discípulo de Camillo Boito. Considerado um dos
expoentes do Liberty, acabou mais atraído pelas obras dos arquitetos vienenses,
segundo O. Wagner, J. M. Olbrich, que pelos ensinamentos de seu mestre. Interprete
do estilo floreal com muita grandeza introduziu decorações vigorosas com tratamentos
acentuadamente volumétricos sobre as superfícies, dispostas sobre planos amplos e
bem definidos por marcações regulares. Como destaque, o Palazzo Castiglioni e o
Palazzo Broggi em Milão.
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Nota biográfica de Maria Helena da Fonseca Hermes
Assessora de projetos no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ
arquiteta e doutora em Artes Visuais pelo PPGAV/UFRJ.
Especializada na produção arquitetônica do período finissecular
carioca, tem especial interesse na arquitetura italiana e suas
referências no contexto na variada edilícia dos italianos
radicados nos centros urbanos das Américas.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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