
32.  LE MONDE DIPLOMATIQUE - EDIÇÃO PORTUGUESA  .  MARÇO 2014  

Os que pertenceram a este ramo do 
movimento de vanguarda soviético, por 
vezes designado construtivismo, rejeita-
ram a decoração e a ornamentação como 
algo próprio da decadência burguesa. 
Consideravam, pelo contrário, que a forma 

de um edifício devia exprimir a sua função. 
Muitas vezes influenciados por pintores 
contemporâneos como Vassily Kandinsky e 
Kazimir Malevitch, recomeçaram de novo, 
com a composição de formas geométricas 
de base. Além de Tchernikhov, outros ar-

quitectos inovadores e visionários fizeram 
parte dos pioneiros do movimento, como 
Constantin Melnikov, Moisei Ginzbourg e 
os irmãos Vesnine – Alexandre, Léonid e 
Viktor.

Mais tarde a União Soviética fechou-se 
às influências externas, mas a década de 
1920 foi marcada por uma intensa troca de 
ideias com a Europa ocidental e os Estados 
Unidos. Os intelectuais do Oeste europeu 
afluíam nessa altura ao país, para verem 
por si próprios como o socialismo estava a 
ser posto em prática. Foi o caso, entre mui-
tos outros, de Stefan Zweig, Nordahl Grieg, 
Bertrand Russell, Walter Benjamin, Arthur 
Koestler e George Bernard Shaw. Dois dos 
arquitectos mais célebres do mundo, Le 
Corbusier e Erich Mendelsohn, foram con-
vidados a participar na «construção da re-
volução»[2]. Multiplicaram-se os contactos e 
as formas de colaboração entre arquitectos 
ocidentais e soviéticos.

Para Maria Makogonova, as obras de 
Mendelsohn figuram entre as mais belas. A 
fábrica têxtil Bandeira Vermelha, edificada 
em 1926 de acordo com as suas ideias, 
rompe radicalmente com os palácios impe-
riais carregados de floreios.

A espectacular central motriz fornecia 
electricidade a todo o complexo industrial. 

Situada à frente do edifício principal, ela pa-
rece, pela sua forma curva, estar a puxá-lo 
como se fosse um rebocador, simbolizando 
a força e a potência. A impressão de se estar 
perante uma catedral da indústria pesada 
é reforçada pelas janelas verticais estreitas 
de lado, que quase atingem a altura do ves-
tíbulo central da fábrica. Hoje, a obra-prima 
de Mendelsohn está vazia e deteriorada. É 
perigoso passear no seu interior, porque 
ameaça desmoronar. A estrutura anexa, 
que é contígua a um cemitério, está total-
mente em ruínas.

Belas casas de operários 
pertencentes a um passado 
vermelho

Num estado similar, mas igualmente in-
teressante, encontra-se o bairro de São 
Petersburgo Narvskaia Zastava, construído 
segundo os princípios construtivistas e sal-
picado de testemunhos da obra pioneira de 
eminentes arquitectos. Na parte residen-
cial, os imensos arcos com elegantes curva-
turas erguem-se entre as casas de três pisos 
e conduzem a pátios traseiros. Um passeio 
pela rua Traktornaia revela belas casas de 
operários de um passado vermelho, cons-
truídas entre 1925 e 1927 e ainda habita-
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 RICHARD PARE. A torre de rádio Chabolovka, de Vladimir Chukhov, construída em Moscovo em 1922.


