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Há 100 anos, escola Bauhaus
in�uencia pro�ssionais que
valorizam trabalho a várias mãos
O movimento aproximou arte e indústria, possibilitando que produção em
massa e qualidade deixassem de ser antônimos

01/07/2019 - 19:00

Traços retilíneos, desenhos limpos e cores oriundas de uma paleta
lacônica, quase primária. Simpli�cação dos volumes, geometrização
das formas e integração dos ambientes. Muita gente relaciona a
Bauhaus, primeira escola de design do mundo, com o jeito clean de
pensar e construir os espaços. Mas o que muitas vezes �ca de lado é o
fato de o movimento ter aproximado arte e indústria, possibilitando
que produção em massa e qualidade deixassem de ser antônimos. À
frente da mudança, o arquiteto alemão Walter Gropius criava mesmo
saber uma linguagem visual arrojada que por se pautar mais na função
que na forma, atravessou os muros do design e invadiu a cena da
arquitetura e das artes plásticas. Hoje, os ensinamentos da escola, que
completa 100 anos em 2019, reverberam em outros universos, como
moda e tecnologia.

“A Bauhaus representa um marco. Primeiro porque foi precursora no
ensino do design e depois pelo fato de fazer isso em um momento
histórico tão importante (após a Revolução Industrial)”, explica a
arquiteta Adriana Mikulaschek, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás. Por conta da escola, emenda Adriana, pôde-se
inserir a produção artística na indústria, criando linhas mais limpas e
funcionais e um lugar para os artesãos. “Com o tempo isso se tornou

Poltrona desenhada em 1957: formas e funcionalidades claras para uso (Foto: Patrick Pleul /
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natural mas não podemos nos esquecer de que sem a escola alemã os
artistas iriam ser expulsos da cadeia produtiva”, observa. A pro�ssional
concorda que de lá para cá muita coisa mudou e que arquitetura e
design acabaram incorporando outras linhas de pensamento, mas diz
que a essência da escola atravessou o tempo e revolucionou a estética
no século 20.

Pela excessiva racionalidade do movimento e fatores externos, como a
perseguição sofrida dos nazistas, é provável que nem o pai da Bauhaus
imaginava a vitalidade do movimento, que hoje re�ete nos traços de
muitos arquitetos em Goiás. “Uma parcela substancial dos pro�ssionais
foi bastante in�uenciada pela escola, já que passaram pelas mãos de
professores que tinham um jeito limpo e puro de projetar”, pontua
Adriana. Ela destaca que em cem anos e com a aclimação ao Brasil, a
Bauhaus ganhou status de estilo, além da ligação à expressão “menos
é mais”, máxima que reverberou dentro e fora do design.

No Brasil, criou-se ainda uma relação afetiva entre desenho e
produção, o que abriu espaço para grandes janelas, rampas espaçosas
e soluções mais baratas e simples. “A grande mudança trazida pela
escola foi a integração. O fato de se pensar todos os braços do projeto
com o mesmo entusiasmo, entendendo que o resultado dependia dos
diferentes pro�ssionais, abriu espaço para os antes excluídos. Era uma
miscelânea de propostas estéticas”, opina a arquiteta e vice-presidente
da Sociedade Art Decó de Goiânia, María Francisca Snhueza.

María é uma das convidadas de debate em comemoração ao centenário
do movimento, que ocorre hoje no Museu Antropológico da UFG. Na
ocasião, o Cine Clube Bauhaus, que organiza sessões de cinema com
temáticas arquitetônicas desde 2016, vai exibir o longa Play Time (1967),
de Jacques Tati. Na produção o cineasta opta por uma narrativa cômica
ao retratar o impacto problemático do modernismo nas cidades e a
forma como as pessoas interagem nelas.
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