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Hoje Belo Horizonte tem mais arte, 
mais cultura e mais um cartão-postal.  
Hoje a rua da Bahia tem mais cores.







Inimá José de Paula nasceu em Itanhomi, pequena 
cidade localizada no Vale do Aço, em Minas Gerais, em 07 
de dezembro de 1918. Desde criança cultivava o hábito do 
desenho. Já na adolescência dedicou-se ao retoque de 
fotografias, atividade que encarou como ofício até assumir 
a profissão artista.

No ano de 1938, residindo em Juiz de Fora, começou a 
desenhar junto ao Núcleo Antônio Parreiras, chegando ao 
Rio de Janeiro em 1940. Em território fluminense exerceu 
serviços modestos que lhe garantiram a sobrevivência, 
cursou o Liceu de Artes e Ofícios e transferiu-se para 
Fortaleza, a fim de trabalhar em um estúdio fotográfico.
NaNa capital cearense associou-se a Antônio Bandeira, 
Aldemir Martins e Pierre Chalboz, onde fundaram a

Ateliê de Inimá de Paula
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Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Ao lado 
desses artistas, realizou a sua primeira exposição – de 
forma coletiva – na Galeria Askanazy, no Rio de Janeiro no 
ano de 1945.
TendoTendo Cândido Portinari como padrinho, realizou sua 
primeira exposição individual logo depois, no ano de 
1948, na mesma cidade. Sua pintura na época seguia uma 
linguagem impressionista e os temas preferidos eram 
naturezas-mortas e paisagens urbanas. 
EmEm 1952, foi o grande vencedor do I Salão de Arte 
Moderna, quando recebeu o disputado Prêmio Viagem ao 
Estrangeiro, através da submissão da obra “Hospício da 
Praia Vermelha”, de composição arrojada e pouco 
convencional, demonstrando um claro questionamento 
ante as prerrogativas acadêmicas.
EmEm Paris, entre 1954 e 1956, assistiu a cursos na 
Académie de la Grande Chamière e na École Normale 
Supérieure des Beaux-Arts. Em seguida, acompanhou as 
aulas de André Lhote e de Gino Severini.
DeDe volta ao Brasil suas telas passaram a apresentar 
paisagens urbanas, figuras compostas por planos, que 
revelaram a influência do futurismo de Severini e do 
cubismo de Lhote. Conviveu com artistas como Santa 
Rosa, Kaminagai, Iberê Camargo, Takaoka, além dos já 
citados Antônio Bandeira, Aldemir Martins e Cândido 
Portinari, recolhendo sempre as melhores lições, sem 
abdicar de uma linguagem inconfundível. abdicar de uma linguagem inconfundível. 
O seu estilo o consagrou como um dos mais autênticos



e significativos intérpretes da sensibilidade tropical. Desde 
o impressionismo, passando pelo expressionismo e o 
fauvismo brasileiro, bem como temas populares. Pintou 
inúmeras favelas, paisagens urbanas e rurais através de 
uma forma intensa e característica.
DeDe índole lírica, era um artesão das cores, sendo 
considerado o nosso grande fauvista. Sua pintura, 
altamente elaborada e estruturada, com características 
bem definidas e pessoais, mostra, através de fartas e 
generosas pinceladas, paisagens de múltiplas tonalidades, 
encantando o espectador. Inimá pintou até o seu último 
ano de vida, falecendo no dia 13 de agosto de 1999, em 
Belo Horizonte.Belo Horizonte.
Atualmente, suas obras fazem parte do acervo de 
inúmeros museus brasileiros e conceituadas coleções em 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, 
Salvador, dentre outros – e também no exterior. Com uma 
formação autodidata, dotado de enorme obstinação, 
transformou-se em um dos principais expoentes da 
pintura produzida no país no pós-guerra, figurando entre 
osos maiores paisagistas modernos, ao lado de Guignard e 
Pancetti.
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São mais de 3 mil metros quadrados totalmente 
restaurados e remodelados, com tecnologia de ponta e 
segurança, iluminação e recursos visuais únicos – uma 
homenagem merecida a um dos maiores artistas plásticos 
de Minas Gerais.
AAlém de servir para divulgação da vida e da obra de 
Inimá, o espaço abriga eventos culturais em geral, 
caracterizando-se como um local aberto a exposições de 
artistas, seminários, cursos, workshops e outros eventos.
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Mais de cem profissionais trabalharam na reforma e na 
instalação dos seis pavimentos do Museu. A obra foi 
executada com a preocupação de gerar o mínimo de 
transtorno e garantir a segurança e qualidade de vida no 
seu entorno. 
AA reforma preservou 680 metros quadrados de telhado, 
1.300 metros quadrados de piso original de taco e 
recuperou 120 portas e janelas. Os trabalhos incluíram 
serviços de demolição, construção, instalação de 
equipamentos, pinturas, instalação elétrica e hidráulica. 
Todo esse esforço foi realizado com a intensão que Belo 
Horizonte ganhasse um grande espaço para a cultura e 
mais um camais um cartão-postal para a cidade.



Dentre os objetivos do Museu Inimá de Paula está a 
otimização do uso da estrutura física. A medida permite a 
realização de uma enorme gama de eventos simultâneos, 
transformando o espaço em um polo dinâmico e 
irradiador da cultura.

O Museu tem uma programação voltada para uma 
diversidade de expressões artísticas e de públicos.
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Inimá sempre nutriu um sonho de instalar em Belo Horizonte 
uma instituiçõa que levasse seu nome e contribuísse para o 
ensino e a promoção das artes. Assim a Fundação nasceu, 
alimentando o sonho compartilhado com seu patrono, de criar 
um Museu que tornasse pública a exibição de sua obra e que 
apoiasse a produção artística jovem de Minas Gerais.
CCom a nobre missão de inserir Belo Horizonte no cenário 
nacional das grandes exposições e iniciativas do campo da Arte, 
o Museu Inimá de Paula concretiza esse sonho e se propõe a 
estabelecer bases consistentes para o convívio, o debate, a 
exibição e o apoio à arte mineira.



Como espaço multifuncional, o Museu Inimá de Paula 
tem a flexibilidade para a realização de diversos eventos: 
apresentações musicais, lançamentos de livros, discos, 
shows e outros espetáculos.
SãoSão cinco espaços utilizados em exposições e eventos 
diversos: o Cineauditório, o Salão Inimá de Paula, a 
Plataforma de Exposições Temporárias, Foyer e o 
Mezanino Inimá de Paula.

Salão Inimá de Paula

Cineauditório

Foyer Mezanino Inimá de Paula

Plataforma de 
exposições temporárias



Exposição Vik Muniz



Exposição Alfredo Volpi



• Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
• Projeto Cine Inimá (para idosos e crianças)
• Seminário Arte e Museu
• Apresentação musical de Marilton Borges
• Saraus de Poesia
• Cerimônia de Abertura XXXII BH Itinerante – Secretaria de Meio Ambiente
•• Apresentação Orquestra 415 de Música Antiga
• Jantar Brasil Foundation
• Cerimônias de Casamento
• Apresentação de Jazz de Trio Belga promovido pelo Consulado
• Lançamento da biografia do Padre Fábio de Melo
• Lançamento do Livro Correspondências entre Carlos Drumond de Andrade e 
Pedro Nava
•• Jantar dos Chefs Contra o Câncer em prol da Cape e liderado por Léo Paixão
• Concerto de Natal na Praça em frente ao Museu
• MedAula: aula para residentes de Medicina: PSU 2017 
• Solenidade de Posse Diretoria Aspejud e da Presidência Defensoria Pública
• Apresentação de APIMEC de várias empresas ao final do ano
• Participação com várias atividades culturais durante a "Semana de Museus", 
"Primavera de Museus" e Noturno de Museus
•• II Mostra de Cinema Latinoamericano e Caribenho
• Congressos, seminários, premiações, coquetéis e jantares

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais



Visita mediada





realizadas de terça à sexta-feira, exceto feriados, no turno 
da manhã, tarde e noite (exclusivamente às quintas-feiras). 
Durante as visitas, além de conhecerem os diversos 
espaços do Museu, os estudantes participam de pequenas 
oficinas e atividades jogos interativos e, ao final, recebem 
um kit de arte composto por régua, borracha, caixa de 
lápis de cor, apontador e material de referência ricamente 
ilustilustrado e detalhado. O projeto também providencia o 
transporte aos alunos.
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• 600 m

• Iluminação automatizada

• Ar-condicionado

• Cabine de Som

• Internet Wi-fi

• Banheiros masculino e feminino

•• Elevador e banheiros adaptados para acesso de cadeirantes

• Capacidade para 397 pessoas
  (de acordo com o alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros).

Exsposição Fernando Botero
Foto: Acervo FIP







• Iluminação automatizada

• Som ambiente

• Ar-Condicionado

• TV 43 polegadas com entrada USB

• Cozinha industrial completa

• Banheiros masculino e feminino

•• 450 m

• Elevador

• Capacidade para 397 pessoas
  (de acordo com o alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros).

Exposição Paisagens que aprendi de cor: uma homenagem ao pintor Inimá de Paula
Foto: Acervo FIP







• Mesa de som com 16 canais e luz automatizada

• 01 Projetor de alta resolução (5.000 ansi lumens)

• 01 Telão (Formato de projeção 16:9)

• Ar-condicionado

• 130 poltronas fixas e alcochoadas
(com possibilidade de ampliação até 180 lugares)

•• Saída de luz

• Saída de emergência

• Internet Wi-fi

Cineauditório
Foto: Acervo FIP





O Museu dá acesso à história da vida de Inimá por meio 
de sua produção artística totalmente catalogada, das 
memórias, dos documentos e da rica biblioteca onde fica 
uma extensa variedade de obras literárias pertencentes ao 
artista: livros técnicos, enciclopédias de arte, catálogos de 
obras dos mais diversos museus, inclusive dicionários das 
mais diversas línguas, devido às viagens realizadas pelo 
artista ao exterior.artista ao exterior.
Inimá, estudioso de seu ofício e em sua intensa 
curiosidade e dedicação à arte, adquiriu inúmeras 
coleções sobre os mais variados e expressivos nomes da 
produção artística mundial, bem como sobre os diversos 
estios ao longo dos anos. Todas as obras estão na 
Biblioteca do Museu.
O acervo do Museu Inimá de Paula é constituído de 
obras, sendo algumas da coleção particular do artista, 
autorretratos e desenhos. O espaço contempla também 
objetos pessoais guardados com o maior zelo, devido à 
fragilidade. São peças de decoração, mobiliário e bens, 
estatuetas, bonecos de madeira, vasos, máquina de 
escrever, baú, arca etc.
TodosTodos os objetos de seu atelier: pincéis, paletas, tubos 
de tinta, cavaletes, espátulas, fotos, gravuras e slides, 
dentre outros, estão dispostos à visitação pública por meio 
da fiel reprodução dos originais.
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