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O Modernismo surgiu para transformar os sonhos sobre o futuro em realidade - e por um breve 
período de tempo entre as duas grandes guerras, ele quase conseguiu. "O Modernismo é acima de 
tudo uma busca da utopia", diz Christopher Wilk, curador da exposição "Designing a New World 
1914-1939" no Victoria & Albert Museum, em Londres. A mostra, que vai até 23 de julho, reúne 
projetos para cozinhas e automóveis, casas e spas de saúde que foram parte do movimento de 
reconstrução de um mundo arrasado pela guerra. 
 
Os designers viam a si mesmos como parte de um grande empreendimento coletivo destinado a 
construir uma nova sociedade. A escassez de residências nas cidades após as guerras fez da 
construção civil uma prioridade na Europa. Walter Gropius, um arquiteto alemão, estabeleceu a 
Bauhaus como uma escola de arte e design interdisciplinar, que tentou criar espaços novos e 
radiantes. Ele também defendia as casas pré-fabricadas para as massas. 
 
Esse espírito espalhou-se pela Europa - da utopia da Rússia revolucionária à maneira vislumbrada 
por artistas como Aleksandr Rodchenko, ao planejamento urbano de Le Corbusier na França e a 
abstração mais espiritual de Gerrit Rietveld e o movimento holandês De Stijl. Menos conhecido, 
embora com o mesmo vigor, é o modernismo checo, representado pela limousine Tatra e outros 
designs clássicos. 
 
Apesar da diversidade de crenças políticas existente na Europa na época, os Estados Unidos foram 
a luz-guia universal. Designers europeus de todas as convicções adotaram a produção em massa 
à maneira apresentada por Henry Ford. E na década de 1920, grandes arquitetos como Gropius 
fizeram uma grande excursão de Dearborn, Michigan, a Chicago e Nova York, para presenciar a 
era das máquinas em ação e levar sua energia para casa. 
 
A parte mais surpreendente e de maior repercussão dessa exposição mostra como a vida saudável 
se tornou um dos principais dogmas do Modernismo. Os designers passaram a olhar para o corpo 
humano e a tentar transformá-lo em uma máquina saudável. Os arquitetos acreditavam que a luz 
do sol, o ar fresco e espaços de convivência ordenados iriam impedir a disseminação da 
tuberculose e da gripe. Isso levou a novos projetos de residências, clínicas e sanatórios, todos 
com telhados planos, sacadas e placas de vidro transparente produzidas industrialmente, para 
deixar a luz entrar nos ambientes. 
 
As mulheres em particular começaram a tomar aulas de dança, e Rudolf von Laban foi pioneiro 
nas técnicas da dança moderna. A exposição mostra tudo isso através de uma variedade de 
objetos como um traje de banho de lã de Sonia Delaunay e as primeiras cozinhas sob medida 
produzidas em massa no mundo, a Cozinha Frankfurt de 1927, que foi emblemática de uma nova 
vitalidade. Seis ingênuos gabinetes embutidos mantinham os locais de trabalho desimpedidos e 
foram instalados em milhares de flats de Frankfurt. 
 
Os nazistas, que assumiram o poder em 1933, desaprovaram os ideais vanguardistas da Bauhaus 
e imediatamente a fecharam. Na década de 1930, uma geração de designers havia fugido para o 
Reino Unido, um país que até então vinha permanecendo alheio ao Modernismo. Um elemento 
impressionante dessa exposição é o que Wilk chama de "atitude esquizofrênica" do Reino Unido 
em relação ao Modernismo. 
 
Por um lado, o país desconfiava das tendências cosmopolitas, urbanas e ideológicas do 
Modernismo, ainda que tenha se prestado a ser um porto-seguro para seus principais gênios. 
Arquitetos como Bertold Lubetkin e Erno Goldfinger, e designers gráficos como Stephan Lorant e 
Hans Schleger (designer do sinal de parada de ônibus), se refugiaram no Reino Unido e ajudaram 
a remodelar o país que os recebeu. 
 



Apesar disso, o Modernismo no Reino Unido parece se encaixar como um pino quadrado em um 
buraco redondo. Wilk espera que essa demonstração de suas melhores conquistas no design 
venha a mudar as atitudes e lembrar as pessoas que os sonhos dos designers modernistas de 
melhorar o mundo continuam tendo a mesma importância hoje. 
 
Numa época em que o secretário do Tesouro do Reino Unido e os fundadores do Google ostentam 
seus carros Prius híbridos como modelos de uma pureza que pode salvar o planeta, certamente o 
poder do design, enquanto ícone e agente da mudança, é mais potente do que nunca. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


