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Expressionismo. Surrealismo. Hiper-realismo. Bad Painting. Bod Art.
Romance-ensaio. Romance-memória. Romance-reportagem.

O presente artigo pretende apresentar traços essenciais de artes
modernas e pós-modernas, oriundas de processos de mudança cultural,
em sociedades urbanas ocidentais.

This paper intends to present essential features of modern arts, arising
from processes of cultural change in Western urban societies.

Expressionism. Surrealism. Hyper-realism. Bad Painting. Body Art.
Romance-essay. Romance-memory. Romance-report.
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F oi no final do século XIX, que, na arquitetura, o
  conceito e o processo de construção
    começaram a passar por rápidas mudanças.

A descoberta de novos materiais e técnicas, como cimento
armado, ferro laminado, o aperfeiçoamento dos elevadores,
abrira perspectivas surpreendentes para o setor e, ao mesmo
tempo, fornecia, no campo da estética, suporte objetivo aos
que investiam contra o que restava do academicismo, do
estilo neoclássico, do “gothic revival”, do ecletismo apoiado
em modelos do passado.

A revalorização do gótico na Europa fora estimulada
pelo Romantismo, que propiciara na França a restauração
de castelos e monumentos medievais. Apesar da implantação
dos bulevares a partir de 1850, da reurbanização do centro
de Paris, da explosão do germe da modernidade na cidade
medieval, permaneciam ainda muito estreitos os liames que
ligavam a França aos estilos do passado. Na Inglaterra, o neo-
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gótico alcançaria grande esplendor com a construção do
Parlamento Inglês, concluído em 1865. Ali apenas o “Palácio
de Cristal” se antecedera no tempo e desde 1851 já apontava
para o futuro, como um marco de fé modernista.

No século XIX, não só na França e na Inglaterra, mas
por toda a Europa, difundira-se o gosto pelas formas culturais
da Idade Média, que permeou todas as artes. Na literatura o
gótico encontrou excepcional campo de expressão, gerando
obras que preservam, nos dias de hoje, o mesmo poder de
encantamento com que seduziram seus leitores, no século
passado. Mais forte que o neo-gótico, porém, foi o ecletismo.
Caracterizado pela mistura de diferentes estilos, foi
intensamente praticado na Europa, no século XIX,
expandindo-se, ainda, pela América Espanhola e Portuguesa.
Insinuou-se, também, pelos Estados Unidos, inclusive
através da Exposição Mundial de Chicago, em 1893.

O mundo, porém, estava mudando, às vésperas do
século XX. A arte rebuscada da Velha Europa tornava-se
obsoleta, completamente inadequada ante as transformações
operadas na sociedade pelo dinamismo da indústria e a
aceleração do processo de urbanização.

Na América do Norte era o momento dos primeiros
arranha-céus, que surgiram em Chicago. Louis Sullivan dizia
coisas absolutamente novas quando pregava que a forma
deveria acompanhar a função. Frank Lloyd Wright, que viria
a ser reconhecido no mundo inteiro como o arquiteto mais
original dos Estados Unidos, chegou a ter, entre as marcas
de seu pioneirismo, a construção de grande número de casas
cubistas, no período de 1893 a 1908 – antes, portanto, do
Cubismo surgir na Europa.
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Modernismo: A Ruptura

A liberdade de experimentação e a independência dos
estilos históricos tornavam-se urgentes, diante da
emergência de um novo jeito de viver. Era preciso romper
com o passado. A Arquitetura precisava apresentar respostas
rápidas às novas necessidades de uma população urbana
que não parava de crescer.

Nas grandes cidades, as ruas regurgitavam de gente,
que se escravizava ao relógio, ao apito das fábricas, à
velocidade do trem elétrico. O metrô de Paris fora construído
e se embelezara com a sinuosidade de uma arte nova, o “art
noveau”.

Na Europa, no final do século XIX, uma classe média
próspera demandava artigos de consumo e passara a ser
prontamente atendida por produtos feitos à máquina. A
produção em série revelava-se uma realidade encantadora,
fornecendo milhares de peças graciosas, que lembravam, em
sua concepção, um estilo aparentado com o Rococó. Assim,
símbolos da aristocracia se tornavam bens de consumo para
deleite da pequena burguesia, que, dessa maneira, podia
satisfazer sua ilusão de acesso a um estilo requintado de
viver.

Os móveis, feitos de madeiras leves, apresentavam
relevos e molduras com incrustrações florais, pés
recurvados, pinturas claras, e, às vezes, frisos dourados. O
metal assumia as mais variadas formas, ao sabor dos
caprichos de projetistas anônimos.  Havia relógios, castiçais,
cinzeiros ornamentados com motivos florais. Vidros
coloridos, brilhantes ou foscos, ostentavam enfeites em
relevo. E para uso pessoal, não faltavam botões esmaltados,
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fivelas, presilhas de cabelo em metal, com formas
caprichosas, e flores, muitas flores.

Os motivos florais surgiam ainda nos adornos de
espelhos ou em milhares de cartazes e painéis que enchiam
as ruas de Paris. Reproduções de cartazes de Toulouse-
Lautrec também apareciam em profusão. Mas não faltavam
cenas do cotidiano de Paris, como as criações de Steilen,
impressas na gráfica de Charles Verneau, que mostravam
crianças, babás, lavadeiras, “midinettes” e outros tipos de
trabalhadores franceses.

Por volta de 1904, o estilo “art noveau” com suas
caprichosas curvas, suas bailarinas e suas flores esmaecidas
já estavam ficando fora de moda, desaparecendo devagar.
As artes gráficas registravam agora tendências
geometrizantes.

A pintura de Cézanne abria novos caminhos. Chegava
o tempo de Braque e Picasso.

O Cubismo surgiria em 1907, trazendo um novo jeito
de olhar e organizar a pintura, geometrizando as figuras,
eliminando a ilusão de profundidade da perspectiva
tradicional, representando o tema a partir da combinação de
vários ângulos sobrepostos.

Enquanto o Cubismo ganhava espaço na Europa, em
Nova York a cidade virava tema, através de um grupo de
pintores independentes que pintavam cenas do cotidiano
urbano. Expondo em 1908 e 1910, apregoavam que a cena
era mais importante que o estilo ou a técnica de pintura, e a
vida mais importante que a arte. Foram pejorativamente
apelidados de “Ashcan School”, a “Escola do Lixo”. Mas o
fato urbano, a cidade viva, constituíam-se numa temática que
viera para ficar.
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Arquitetura Moderna

Após a Primeira Guerra Mundial, apesar de certa
presença expressionista na Arquitetura, a tendência geral
apontava  para construções marcadas pela simplicidade
geométrica e funcionalidade.

Nos anos vinte, Le Corbusier em Rumo a uma nova
arquitetura definia a casa como máquina de morar, construída
para se viver dentro dela, logo o que fosse estranho a esse
propósito podia ser dispensado.

A teoria do funcionalismo admitia que a eficiência
funcional e a qualidade estética se complementavam. Ao se
fazer um objeto funcional, visivelmente adequado ao seu
propósito, ele externamente seria belo para os olhos e os
sentidos, segundo os pressupostos daquela teoria. Antes,
porém, de surgir na Europa, a moderna filosofia do
funcionalismo surgira nos Estados Unidos. Em 1840, em carta
a Emerson, o escultor norte-americano Greenough já
consolidava na Arquitetura o preceito de que a forma deve
seguir a função e uma forma orgânica deve respeitar todas as
funções humanas. Entre os mestres do funcionalismo
estavam Sullivan e Richardson. Louis Henry Sullivan, que em
1901 criou a famosa frase “a forma acompanha a função”, foi
mestre de Frank Lloyd Wright.

Na Europa, Adolf Loos, Peter Bherns e Bruno Taur
foram reconhecidos como os iniciadores do movimento
racionalista – e Bherns fora mestre de Gropius, que iria fundar
em 1919, em Weimar, a Bauhaus.

A Bauhaus notabilizou-se como escola de arquitetura,
artesanato e design. A elaboração de projetos estava no
centro das preocupações dessa escola, que, em 1926,
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mudou-se para Dessau e em 1932 para Berlim, onde foi, em
1933, fechada pelos nazistas.

A Bauhaus conseguiu desenvolver um novo conceito
de beleza, adotando linhas retas, sóbrias, limpas, abolindo
qualquer tipo de ornamentação. Sob sua influência, passou-
se a descrever 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,
basicamente, 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 elevados dos terrenos já não
permitiam a disponibilidade de grandes espaços para quem
dispusesse de pequenos recursos – e tratava-se, obviamente,
da maioria.

A necessidade premente de moradias de pequenas
dimensões exigia que se pensasse numa planta
racionalmente distribuída, de modo a proporcionar o máximo
possível de conforto no menor espaço. O mobiliário, criado
para essas habitações, racionalmente desenhado, ajustava-
se ao novo espaço, atingindo 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,
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portanto, uma alternativa socialmente desejável, que
favoreceu sua rápida expansão.

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

A busca de um moderno mais moderno ainda, levou a
que se privilegiassem, na construção de arranha-céus, outros
materiais 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, gigantescos arranha-céus
continuaram a ser erguidos, inclusive em regiões tropicais,
com paredes de vidro do chão ao teto, sustentados 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 entorno – o debate
se aprofundava no sentido de se atingir o bem estar geral.

Uma certa consciência urbana agitava as ruas em
movimentos semi-isolados, reivindicando para o homem o
direito à cidade, que se tornava inóspita pelo crescente
número de veículos que trafegava pelas ruas, pela
deterioração do padrão construtivo, pelo aumento dos
“guetos” de pobreza.

Por seu lado, a arte adquiria novas configurações, na
sua dinâmica de renovação estética.
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Na pintura, o realismo social ganhava espaço
tematizando o cotidiano dos segmentos mais pobres da
população, especialmente a urbana. O surrealismo
continuava sedutor, no seu exercício de exploração do
inconsciente, traduzindo, em símbolos, os sonhos, as
alucinações, os desejos e os temores mais profundos do ser
humano, a partir da mais completa liberdade de expressão.

O expressionismo abstrato chegaria, caótico,
sustentando-se simplesmente no próprio ato físico de pintar,
na força da tinta, como se ali estivesse a única certeza.

Na Alemanha, a única certeza era a ascensão do
nazismo, que impunha no seu território uma arquitetura
monumental, para expressar força e poderio que se
supunham eternos.

No mundo convulsionado, havia o medo. Chegara o
tempo sombrio da guerra.

Panorama Geral do Pós-Guerra
e o Advento do Pós-Moderno

Com o fim da segunda guerra mundial, consolidava-
se a hegemonia política, econômica e militar dos Estados
Unidos, no bloco capitalista. E aí havia uma primeira
novidade: o mundo ressurgia da guerra cindido em dois
blocos. O segundo seria liderado pela União Soviética.

As duas potências passaram a se confrontar através
da política de guerra fria, sustentada por gigantescos
investimentos em armas. Assim ocorria no plano científico a
corrida espacial, que tinha, também, implicações militares.
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O desenvolvimento científico e tecnológico, nos
Estados Unidos, disseminou-se por vários setores, como os
da biotecnologia, medicina, telecomunicações, informática –
e logo atingiu o cotidiano das pessoas através de uma
maquinaria sofisticada, fácil de ser manipulada, e que elevava
a taxa de conforto a índices até então incalculáveis.

Quando, em 1957, o primeiro satélite artificial – o
Sputinik soviético – foi lançado no espaço, o ocidente já havia
entrado num admirável mundo novo de tecnologia. Já vivia
euforicamente a era “pós-moderna”. Mas a promessa de
felicidade das eras anteriores, agora se desfizera no ar.

A possibilidade de destruição nuclear do mundo fora
claramente colocada em Hiroshima e deixava suas marcas
no pesadelo diário de cada ser humano.

Agora, depois do desastre, uma guerra imaginária se
tornara semi-real no cotidiano de cada um. Uma bomba
poderia explodir a qualquer momento, a intransigência política
não admitia “happy end”. A política de guerra fria gerava um
estado de espírito configurado por nervos à flor da pele, medo
e descrença, ante a possibilidade de desintegração.

Todos os sonhos estavam interditados, era preciso
viver rapidamente.

Nesse quadro, o rock’n roll firmou-se como a música
do século. A velocidade motorizada tornou-se um dos signos
modernos da ânsia do absoluto, num mundo que se
fagmentava em questionamentos sobre a vida e a morte. Deus
e a religião, o sofrimento e a eficácia da fé, o amor e o
casamento, o indivíduo e a liberdade.

O blue jeans desbotado uniformizou a juventude
ocidental – e mais que um jeito desleixado de vestir-se
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representava, em relação aos padrões anteriormente
estabelecidos, uma mistura de rebeldia e desprezo.

O clima de desencanto que se generalizava, abria
caminhos para a busca do exótico, a procura de filosofias e
religiões orientais, o desenvolvimento de teorias que admitiam
a conquista da libertação pessoal através do uso de drogas,
o emprego de alucinógenos para, pretensamente, se atingir
as origens do ser.

Generalizavam-se as atitudes amorais diante do sexo;
a procura de um hedonismo selvagem; o desprezo pelas
religiões oficiais; uma resistência passiva ante as doutrinas
políticas. Acrescentava-se à alienação, o desejo profundo,
cada vez mais profundo, de evasão.

O tempo passava rápido, a indústria de sonhos do “star
system” hollywoodiano, que havia imperado com todo seu
esplendor, perdia fôlego, o cinema começara a mudar. Mas, a
chamada indústria cultural já dispunha de uma fábrica de
sonhos ainda mais fantástica e mais ágil: a televisão. Assim,
esta passava a oferecer, a cada telespectador, dentro de sua
própria casa, padrões-modelo de identificação, que abriam,
para cada um, a possibilidade de fabricar, para si mesmo, uma
personalidade irreal, postiça e viver, imaginariamente, uma
vida que não era a sua.

Pós-Modernismo:
o termo e os movimentos

O termo pós-modernismo foi tomado de empréstimo à
arquitetura que o usava para designar um tipo de construção
que se opunha à estética modernista. Em seguida, passaria
a ser aplicado às mais diversas expressões artísticas.
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Contestava, inicialmente, o funcionalismo/racionalismo
em que a arquitetura atolara e essa batalha se travaria
basicamente sobre aspectos formais, condenando a
avalanche de estruturas monótonas que teriam desfigurado
o ambiente moderno. Propunha a transposição do abismo
que fora colocado entre as artes úteis e as belas artes. Contra
o rigor das formas modernas, racionalistas, o pós-
modernismo propunha a emoção, o investimento na fantasia,
a recuperação das linhas curvas, dos estilos do passado, a
liberdade do ecletismo.

A volta aos estilos antigos não ocorria de forma
mecânica. Em geral, implicava numa reinterpretação irônica
e bem humorada do passado – e também do presente – como
ocorreu, por exemplo, com a construção de edifícios em Nova
York, cujos frontões lembram um armário “chipendalle” do
século XVIII ou um bolso de jeans, com zíper aberto. Ou com
a expansão da arquigrafia.

A recuperação das linhas curvas e sinuosas foi bem
utilizada por Niemeyer que a elas aliou a fantasia, como se vê
na catedral de Brasília, concebida como mãos em gesto de
prece. Ou, ainda, no toque lunar que deu ao prédio esférico
que abrigava o Museu de Artes e Técnicas Populares de São
Paulo, no Parque Ibirapuera, modestamente apelidado de
“oca”.

A vitória da fantasia pós-moderna sobre a linha fria,
limpa e reta do modernismo ficou bem evidenciada no plano
da arte arquitetônica. Mas, o que ocorreu com outras formas
de expressão artística?

A emergência do movimento “pop” trouxe, a partir do
final dos anos 50, na Inglaterra e Estados Unidos, a liberação
de qualquer tipo de material para a feitura de obras de arte.
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Era o momento da valorização da visualidade popular
urbana. Andy Warhol, Rosenquist, Rauschemberg,
Lichtenstein, Oldemburg estavam interessados em imagens
de objetos industrializados, de personalidades de relevância
no mundo artístico e político, ou em outras imagens retiradas
de jornais, revistas, folhetos de propaganda, que eram, em
geral, tratadas com distanciamento emocional e ideológico.

As artes plásticas pós-modernas irromperam
dispensando os salões, valendo-se das ruas, dos happenings,
das exposições nas praças. Generalizaram-se as
experimentações em colagens, pinturas, serigrafias; a mistura
de materiais como papel impresso, tecido, grãos, conchas,
barbantes; o uso de pó de ferragem, de serragem, ou de areia,
com ou sem tintura, para a composição de quadros. Tornaram
comum o uso de isopor, caixas de papelão, fios de cobre,
acrílico, latas e garrafas vazias para obras de escultura.

Várias correntes surgiram velozmente, entre os anos 60
e 80, como, por exemplo, o hiperrealismo, na Europa e nos
Estados Unidos, que se baseava na fotografia, com o pincel-
câmara congelando o real, coagulando o espetáculo,
imobilizando a vida. A arte conceitual, que se insinuou com um
discurso tautológico, onde a arte se ocupa da própria arte, luta
com a idéia e não com a matéria, não faz obras mas propõe
idéias para se fazer obras. A arte povera que surgiu na Itália,
valendo-se de materiais precários, naturais ou industriais. A
earth art land art, arte ecológica que centrou seu trabalho em
florestas, desertos, lagos secos.

No final dos anos 70, explodiu a body art, o corpo como
motor da obra, as performances, que em curto tempo
explodiriam nas coreografias do breakdance, a todo momento
se reinventando com a música quebrando no corpo que unia,
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de modo exuberante, voz, passos e rítmo ao modo de Michael
Jackson.  Nos anos 80 a grande marca veio com a carga de
violência, humor, sujeira e fantasia libertina da bad painting. E
a transvanguarda irrompeu com toda força, pregando o
ecletismo total, a morte “definitiva” de qualquer compromisso
social ou intelectual na arte, a valorização extremada da carga
lúdica, do humor, da superposição de estilos, a recorrência a
citações freqüentes do passado.

A literatura, sob os impactos da nova onda, passou a
adotar atitudes culturais de signo regressivo, buscando no
passado valores substanciais de ordem ética ou estética.
Passou a revalorizar o peso da carga lúdica na composição
das obras, a recorrência à ironia, à farsa, à paródia de romances
antigos ou de pessoas reais.  Procurou afirmar a supremacia
da comunicação sobre a expressão; a revalorização do enredo
na busca de temas históricos com tratamento ambivalente; o
hibridismo do romance-ensaio, do romance-reportagem, do
romance-memória.

Quadro Contemporâneo

Sob a égide da chamada globalização, reafirma-se com
mais força a internacionalização do capitalismo presidido
pelos avanços da ciência da tecnologia e a crescente
sofisticação dos meios de comunicação, que por meio da
cibernética, da informática e da eletrônica envolvem todo o
planeta. No bojo da aceleração do desenvolvimento técnico-
científico, os robôs invadem a indústria, executando, com alto
grau de competência, algumas funções outrora humanas.

Nos países do “primeiro mundo”, as empresas se
transnacionalizaram. A escala de produção passou a exigir
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mercados mais amplos, por isso os países desenvolvidos
se organizaram em blocos. Os países em desenvolvimento,
por outro lado, procuram, também, articulações em bloco,
sem alcançar quase sempre o almejado sucesso.

Ao lado desse quadro, o início da última década do
século XX registrou mudanças substanciais no panorama
político mundial, em que se incluem o desaparecimento da
União Soviética, a queda do muro de Berlim, a reunificação
alemã. Ao lado disso, no  insidioso sistema de tecnociência
que se reafirma, expandiu-se a crença num suposto
apagamento de fronteiras, ao mesmo tempo que se
desenvolve toda sorte de individualismos, que sustentam a
competitividade. O computador possibilita um pretenso
conhecimento do planeta, que gera a ilusão de novas
realidades e a aparente emergência de uma cidadania
universal.

Nesse quadro, geral, as grandes bandeiras sociais já
não existem. As maiores mobilizações são feitas em torno
da Ecologia, bandeira que se revela sem força suficiente para
gerar grandes sonhos nas multidões, ou alimentar grandes
projetos de vanguarda e criação artística.

Nesse quadro, o homem médio, despolitizado e
desprovido do alimento mítico da utopia que sustentou o
sonho de outras gerações, despojado, no trabalho, de
qualquer ação criadora, mergulha no prazer da evasão.
Professa fé no consumo e assegura a vitória do simulacro
sobre o real voltado narcisicamente para si mesmo, numa
travessia incerta pelos mares do neoliberalismo que lhe
oferece apenas a democracia de mercado camuflado de
plena democracia.


