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Construtivismo

Testemunhos das esperanças da Revolução de 1917

Monumentos da vanguarda
soviética caem no esquecimento
Apesar dos esforços de activistas e especialistas para sensibilizar a população, a arquitectura soviética de vanguarda
parece destinada, desde há alguns anos, a uma deterioração generalizada, senão mesmo à demolição. Entre as elites da
Rússia actual há o receio de se ver ressurgir os valores encarnados por estas estruturas que datam do início da era
comunista: a mudança social, a experimentação e a vontade de ajudar os grupos desfavorecidos.
Enviado especial JENS MALLING *

U

ma zona industrial deserta, a quilómetros da célebre perspectiva
Nevski[1], e luxuosas mansões do
centro de São Petersburgo, onde se apressam hordas de turistas pasmados em
frente ao Palácio de Inverno. As fábricas da
época comunista estão ao abandono. Uma
portada pende no vazio, presa apenas por
uma dobradiça. Cães selvagens vagueiam
pelas ruas e ameaçam os raros passantes
com os seus latidos.
Alguém estacionou negligentemente o
seu decrépito Lada num lado da rua, enquanto ervas loucas brotam de todas as
fendas do asfalto. No meio das chaminés
enferrujadas, uma estrutura insólita ergue-se para o céu: o depósito de água da
fábrica de laminagem Prego Vermelho, há
muito desactivada. Apesar do seu estado,
esta torre parece exprimir um certo orgulho. Longas fissuras listram agora a alvenaria do edifício, erigido em 1930. O gesso
está a desfazer-se e buracos escancarados deixam ver tijolos a nu, erodidos pelo
tempo. Um dos tabiques de madeira, que
tapava as janelas partidas do topo, caiu.
Com o seu olho morto, o edifício olha fixamente o vazio. Tal como um ciclope esgotado e impotente que não fará mais medo
a ninguém.
À primeira vista, a força que este vestígio
dos primeiros tempos da União Soviética
transmite pode passar facilmente despercebida. E, no entanto, o contraste entre o
estado da torre e a beleza da sua forma é
impressionante. As suas superfícies des-
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providas de ornamentos, as suas linhas
claras e os seus redondos foram magistralmente concebidos por Iakov Tchernikhov,
um dos maiores arquitectos do movimento de vanguarda russo. Também pintor, Tchernikhov levou à prática com elegância os princípios da disposição estética
dos objectos geométricos, um tema importante nas artes visuais da época.

Frutuosas trocas de ideias
com a Europa ocidental e os
Estados Unidos

Quando se toma consciência do valor estético do edifício, parece acender-se um clarão na órbita sombria do ciclope. Será talvez um sinal de que as ideias que servem de
base à sua arquitectura podem voltar a ter
vida?
«O depósito de água da fábrica de laminagem Prego Vermelho é a obra-prima de
Tchernikhov e um emblema do construtivismo», explica Maria Makogonova, responsável do departamento de investigação do Museu Nacional de História de São
Petersburgo, especialista em arquitectura
de vanguarda soviética e autora de várias
obras sobre o tema. Entre as chávenas de
chá fumegante que a sua assistente acaba
de nos servir, pilhas de documentos e de livros atulham o seu gabinete.
«Houve uma pequena janela na história,
de 1925 até cerca de 1932, durante a qual
este tipo de arquitectura foi florescente e
pôde desenvolver-se livremente. Esta época
caracterizou-se por uma abertura à experimentação social e a novas formas de organizar a vida, que simbolizaram os primeiros anos do Estado soviético. Os arquitectos de então, muito idealistas, criaram edifícios dotados de um desígnio social. Eles
queriam concretizar a promessa da revolução de uma sociedade nova e melhor», continua Makogonova. Assim, as estruturas
que ainda estão de pé encarnam a energia
e o optimismo que as transformações da
Revolução Russa de 1917 suscitaram.
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Ninguém podia prever exactamente
como seria a sociedade pós-revolucionária.
Ninguém, como é evidente, tinha experiência em matéria de concepção e construção
de edifícios que respondessem às necessidades de uma sociedade radicalmente diferente. Tudo teve, portanto, de ser completamente repensado.
Os arquitectos tomaram de empreitada
a construção de clubes de trabalhadores,

escolas, grandes armazéns de Estado, habitações colectivas, gabinetes para acolher
a nova administração, equipamentos desportivos para os operários, fábricas e centrais eléctricas destinadas a materializar
o sonho socialista de industrialização, estações de veraneio e sanatórios à beira do
mar Negro, bem como amplas cozinhas e
lavandarias comuns para aliviar as mulheres das tarefas domésticas.

[1] A avenida principal de São Petersburgo, com 4,5 quilómetros de comprimento.

