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Este artigo procura estabelecer relações entre a arquitetura, a pintura, a literatura,
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artística, do surrealismo à concepção pós-moderna.
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The present article aims to establish relations among architecture and picture,
and  literature emphasizing the appreciation of imagination and freedom, as
means of artistic expression, from surrealism to post modern conception.
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 bservem as manchas de uma velha parede e encontra-
  rão imagens e representações de diversas paisagens,

confusões de batalhas, atitudes espirituais, esboços de cabe-
ças e figuras estranhas, roupas extravagantes e uma infinida-
de de outras coisas, porque o espírito se excita no meio dessa
confusão e nela descobre várias invenções�- dizia Leonardo
da Vinci, discutindo com seus alunos a questão da transforma-
ção da subjetividade em objetividade.

Este mergulho nas águas turvas do inconsciente, abrindo
as comportas de forma libertadora, foi a idéia geradora do
Surrealismo, que exalta a imaginação, a fantasia, na formulação
artística criadora. Muitas vezes, essa formulação se expressa de
modo simples, como através da ordem imprevista de uma série
de fotografias, reproduções de objetos comuns. O inesperado
dessa ordem imprevista lança o observador à subjetividade, re-
imprimindo-lhe o mistério de fantasias negadas pelo seu espíri-
to racional, abrindo espaço para a imaginação.

As colagens foram, também, muito usadas para expres-
sar, através da imagem, novos tipos possíveis de relações en-
tre seres e coisas, bem diferentes das relações que habitual-
mente são estabelecidas, e assim sugerir uma supra-realida-
de. Um tipo de união inesperada feita (com talento e arte) por
Picabia mostra flores de confetes espalhadas sobre um gra-
mado em que crescem árvores, cujos troncos e galhos são
formados de macarrão, com folhas de plumas.
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Estas e outras foram, nas artes plásticas, tentativas para
libertar a visão, unir a imaginação à natureza, o direito ao aves-
so, a realidade à supra-realidade.

Na arquitetura também se procurou exprimir as sinuosi-
dades do pensamento em oposição às leis e traçados de ari-
dez lógica.

A valorização da imaginação e da liberdade irá se expres-
sar através da adesão ao ecletismo, à mistura de estilos; ado-
ção de linhas curvas e oblíquas em contraposição às linhas re-
tas, sóbrias, além de certo investimento no humor, através da
reinterpretação irônica e bem humorada de estilos antigos.

Arquitetura e FArquitetura e FArquitetura e FArquitetura e FArquitetura e Fantasiaantasiaantasiaantasiaantasia

Essas novas concepções arquitetônicas são chamadas
de pós-modernas. O termo foi empregado em 1949, por Joseph
Hudnut, num artigo contra a Bauhaus, intitulado �The
postmodern house�.

A Bauhaus, escola de arquitetura, artesanato e design,
funcionou na Alemanha no período de 1919 a 1933, quando foi
fechada pelos nazistas. Desenvolveu um novo conceito de be-
leza, adotando linhas retas, sóbrias, limpas, abolindo qualquer
tipo de ornamentação. Sob sua influência, passou-se a des-
crever como �funcional� os desenhos severamente utilitários
de móveis e equipamentos domésticos, que se popularizaram
em todo o ocidente, constituindo a expressão �moderna� da
arte industrial.

A grande revolução desencadeada pelos arquitetos e
decoradores da corrente funcionalista estava relacionada, ba-
sicamente, com o novo tipo de população que iria beneficiar-
se com as suas criações. O alvo era a população urbana que
vivia em pequenas habitações.  Nas cidades, os preços eleva-
dos dos terrenos já não permitiam a disponibilidade de gran-
des espaços. A necessidade de moradias de pequenas dimen-
sões exigia que se pensasse numa planta racionalmente distri-
buída, de modo a proporcionar o máximo possível de conforto
no menor espaço. O mobiliário, criado para essas habitações,
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racionalmente desenhado, ajustava-se ao novo espaço, atingin-
do com despojamento e conforto a função a que se destinava.
O mobiliário funcional acompanhava, também, a verticalização
dos edifícios.  A adoção, em massa, da construção de prédios
verticalizados e padronizados tinha, entre outras vantagens, o
adensamento populacional e conseqüente redução dos custos
de infraestrutura urbana, além da redução do preço, para o
usuário, de cada unidade de moradia. Revelava-se, portanto,
uma alternativa socialmente desejável, que favoreceu sua rá-
pida expansão.

Assim, imensos edifícios de forma cúbica, com janelas e
portas retas, despojadas, retangulares, passaram a ser
construídos ao longo das calçadas do mundo inteiro, recons-
truindo a paisagem urbana.

A busca de um moderno mais moderno ainda levou a que
se privilegiassem, na construção de arranha-céus, outros mate-
riais como o vidro e o metal. Muitos críticos ergueram a voz
contra o uso indiscriminado desses produtos. O vidro - diziam -
apesar de filtrar a luz era perigosamente quebradiço, transmitia
calor, podia rachar com o fogo, que tinha ainda a propriedade
de entortar os metais. Mas, apesar dos descontentes, gigantes-
cos arranha-céus continuaram a ser erguidos, inclusive em regi-
ões tropicais, com paredes de vidro do chão ao teto, sustenta-
das por vigas e colunas de aço.  Os arranha-céus, construídos
muito próximos uns dos outros, prejudicavam a insolação, a
ventilação - as críticas prosseguiam. O conceito de �morar bem�
começou a ser alargado, não incluía só a habitação, mas o en-
torno - o debate se aprofundava, ao mesmo tempo que crescia a
estandardização do padrão construtivo.

A Noção de Pós-ModernoA Noção de Pós-ModernoA Noção de Pós-ModernoA Noção de Pós-ModernoA Noção de Pós-Moderno

A reação contra a proposta funcionalista incluia a volta
ao passado, a pesquisa de novos e antigos materiais, a nega-
ção de que a forma segue a função. Agora é a função que deve
obedecer à forma e à fantasia.
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Charles Jencks, nos anos 70, precisou a noção de pós-
modernidade em arquitetura. Ele lembrava que as necessida-
des imensas de reconstrução do pós-guerra haviam acarretado
a propagação de um estilo abastardado, estandartizado,
inadaptado às aspirações dos moradores. A língua abstrata e
internacional dos arquitetos, que se pretendia um esperanto
universal da modernidade, tornara-se uma convenção petrifica-
da. A herança da Bauhaus tinha sido desacreditada pelos cons-
trutores de arranha-céus uniformes e de grandes conjuntos �ina-
bitáveis�. Jencks convidava seus colegas a reinventar códigos
arquitetônicos �plurais�, suscetíveis de falar a todos os públi-
cos: ao homem da rua tanto quanto ao conhecedor. A nova ten-
dência se revelava extremamente sedutora embora se deva re-
conhecer que as críticas dos pósmodernos contra a Bauhaus
nem sempre são justas. Algumas das idéias apregoadas pelos
�pós-modernos� como a reconciliação entre o público e o arqui-
teto como também entre a arte e a técnica, a contribuição a uma
nova sociabilidade, a pesquisa de ritmos e harmonias naturais,
o senso do material e o respeito à natureza tinham sido igual-
mente importantes para a Bauhaus, pelo menos durante o perí-
odo de Gropius.  O termo pós-modernidade vem do século XIX,
já tem uma história. O pintor inglês Chapmam definia-se, em
1880, como �pós-moderno�, o que significava �mais moderno�
do que os impressionistas franceses. O literato espanhol
Frederico de Oniz falava em 1934 de �post-modernismo� para
designar o período 1905-1914, que teria sucedido o �modernis-
mo� e precedido o �ultramodernismo�.

A noção de pós-modernidade voltou com força na crítica
literária americana dos anos 1960. Irwing Howe falava de perío-
do pós-moderno a propósito da literatura contemporânea, que
considerava fazer pálida figura diante dos grandes �modernos�
como Yeats, Eliot, Pound e Joyce.  Na arquitetura, como já foi
visto, as críticas contra a Bauhaus já vinham de longe e Jencks
intensificava o processo de configuração da nova tendência.

Ornamento e citação irônica constituíram-se em dois tra-
ços característicos do pós-moderno em arquitetura, mas tam-
bém em literatura, música e outras formas de expressão. Para
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atenuar a falta de comunicação com o público, o arquiteto pós-
moderno busca usar linguagem mais acessível, valer-se de um
simbolismo local e tradicional. Contra o simplismo racional da
organização �inteligente� do espaço, concebida para um ho-
mem universal que se reduz a uma média estatística, contra o
reino monótono do ângulo reto que engendra a indiferenciação
das contruções, o construtor pós-moderno não hesita em
�supercodificar� seus edifícios, nem em recorrer à redundân-
cia de signos. O risco é muito grande de que o pós-moderno
caia no antimoderno, resvale no kitsch: mais uma vez o domí-
nio técnico e artístico deverá estar apontando para o equilíbrio
necessário.

O urbanista pós-moderno busca suscitar uma nova co-
munidade: o gosto pela �piazza�, o �forum�. Da praça de vilarejo
absorve certa nostalgia de um tecido urbano �orgânico�. Às
vezes o pós-moderno limita-se a uma maquiagem estética des-
tinada a tornar suportável o gigantismo dos grandes conjuntos
e das novas cidades, e a embelezar, sem muitas despesas, o
espaço do pequeno burguês suburbano. Certas construções
neobarrocas revelariam, nesta perspectiva, apenas o disfarce
pós-moderno. Outras construções onde o investimento na fan-
tasia concilia arte, beleza, conforto transfiguram o cotidiano
urbano com extraordinária força poética, espetacularizando a
vida - e isto se constitui num outro traço pós-moderno.
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Que tipo de futuro aguarda essa garotada
que está saindo da casca do ovo

para enfrentar a vida?

Depende da chance que tiverem!

E porque o futuro da juventude deste país tam-
bém é um  problema nosso, estamos desenvol-
vendo, desde  1989, projetos de letramento, lei-
tura estética, música, cineclube, ciências,
informática, comunicação online e estética da
imagem voltados para crianças e jovens.
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