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Os anos da revolução soviética, proporcionaram linhas de pesquisa que
agruparam por debaixo de uma única diretriz, uma arte nova, expressiva,
de esquerda, governada a partir de uma ideia de mobilização e propaganHEEXMZE)QÿćĀþJSMGSRWXMXYuHSSTVMQIMVSKVYTSHIXVEFEPLSISWYGIWsivo desenvolvimento de formas de organização cultural, que conferiram
ESGSRWXVYXMZMWQSSGEVjGXIVHIQSZMQIRXS7nSHIWXITIVuSHSEWRYQIVSWEWI\TIVMsRGMEWREWZjVMEWHMWGMTPMREWEVXuWXMGEW3GSRWXVYXMZMWQSGSRHYziu à elaboração de projetos expressionistas e simbólicos, em que os
exemplos representavam a arquitetura da propaganda levada ao máximo
da sublimação formal.
No decurso da década, desenvolveram-se no seio do movimento numeroWEW GSVVIRXIW IRXVI SYXVEW E TVSHYXMZMWXE  I E JSVQEPMWXE  kW UYEMW
TIVXIRGIVEQ:IWRMR I +MR^FYVK GSQS QIQFVSW HE 37%  0EHSZWOMN I
0MWWMXWOMN GSQS EHIVIRXIW HE%WRSZE  9Q HSW QIMSW JYRHEQIRXEMW HE
propaganda soviética foi a exaltação de um estado e de um poder a partir
da propagação de uma iconografia, baseada no realismo e na mitológica,
GSQSTVSQIWWEHIJYXYVS JEVSPHELYQERMHEHI %WWMQWIGSRWXVYuVEQSW
LIVzMW HIWWE QMXSPSKME HI 0IRMRI E 7XEOLERSZ S STIVjVMSQSHIPS
passando inevitavelmente por Estaline. Exaltaram-se as conquistas técnicas, as prometidas repercussões sociais, na senda de Lenine e do comunisQSGSRWXMXYuHSTIPSW WSZMIXIWQEMWEIPIXVMGMHEHI 3VHIREVEQEWEVXIWI
também a vida quotidiana.
De um ponto de vista gráfico, o construtivismo teve implicações de maior
VIPIZSIJSMSJEWGuRMSTIPSWQIMSWXqGRMGSWHS TVSKVIWWS TEVXMPLEHSTIPS
construtivismo estético e pela ideologia leninista, que deram forma á
propaganda política. Designadamente pelas possibilidades de reprodução
técnica em imagem, fotograficamente fixada e cinematográfica. O
contraste entre a banalidade quotidiana, recortes de revistas, cartas,
postais (as inscrições nas imagens, as grafias nas fotos, foram uma
GSRWXERXI  IRXIRHMHEW IRUYERXS QjUYMRE HI TVSTEKERHE TVSQSZMHE E
uGSRISJMGMEPHE TVSQIWWE WSZMqXMGE
)00-77-8>/=YQHSWTVSXEKSRMWXEWHIWXETVSTEKERHEEXMZEZMENSYTEVE
E%PIQERLERSJMREPHIÿćĀÿSRHIRYRGEWIIWXEFIPIGIY6IGSRLIGIWIE
WYEGETEGMHEHIIQXIVI\TSVXEHSEGYPXYVE7SZMqXMGETIPSQYRHS*SMHE
WYE VIWTSRWEFMPMHEHI E TVITEVEpnS HE ÿ I\TSWMpnS HIRSQMREHE )VWX
6YWWMWGLI /YRWXEYWXIPPYRK  E QEMSV I\TSWMpnS HI EVXI RE qTSGE IQ
QSWXVE RE :ER (MIQIR +EPPIV] )0 0-77-8>/= JSM MRHITIRHIRXI
IRUYERXS IQMWWjVMS SJMGMEP 7SZMqXMGS EXVEuHS TIPEW QIPLSVIW GSRHMp~IW
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para desempenhar a atividade artística na Alemanha.
O resultado desta e outras exposições, que decorreram durante aproximadamente dois anos, para várias cidades da Alemanha, foi uma eficaz colaboração
interdisciplinar, em projectos no âmbito da pintura, do design gráfico e da
arquitectura em conciliação com a fotografia. Esta situação catapultou-o para o
topo da vanguarda artística em termos internacionais, transformando-o numa
espécie de embaixador da actividade moderna no seu país e no estrangeiro.
5YERHS)00-77-8>/=GLIKSYE&IVPMQNjIVEYQEJMKYVEVITVIWIRXEXMZEHE
KIVEpnSHEZERKYEVHEEVXuWXMGEIQIVKIRXIRE6IZSPYpnS6YWWE4SVZSPXEHIÿćĀþ
)0 0-77-8>/= EJMVQSY µ S EVXMWXE GSRWXVzM YQ RSZS WuQFSPS GSQ SW WIYW
trabalhos. Este símbolo não é uma forma reconhecível e não se equipara a nada
que exista no mundo, é um novo símbolo do mundo, que está a ser construído
com base nas pessoas”.
Esta nova atitude, tornou-se numa forma de expressão, consubstanciada em
cartazes e imagens gráficas, comunicada através de novas propriedades formais
transparentes, opacas, pela cor, forma e pela linha mas não só, também pelo
espaço socializado, de redução visual e que se direccionava para a produção em
massa e indústria.
)QÿćĀÿ)00-77-8>/=QYHSYWITEVE1SWGSZSJSMIRWMREVTMRXYVEIEVUYMXIXYVE REµGSRKqRIVI¶ HE &EYLEYW E:/,98)1%7 E IWGSPE TSPMXqGRMGE 6YWWE
Tratava-se de uma escola multidisciplinar, onde a pintura, o design, a arquitectura, a fotografia e o trabalho manual, tal como na Bauhaus, funcionavam no
mesmo espaço sem qualquer barreira ideológica. Esta escola oposta á tradicional academia de artes, refletia uma nova personalidade do artista como se este
fosse, um trabalhador ou um engenheiro.
)0 0-77-8>/= RE :/,98)1%7 HIY IWTIGMEP EXIRpnS ESW TVSNIGXSW HI
tipografia, que acabaram por se tornar de extrema importância, para o que se
viria a passar mais tarde na Alemanha.
4SHIWI EWWMQ HM^IV UYI )0 0-77-8>/= JSM YQ HSW TIVGYVWSVIW HS HIWMKR
gráfico moderno.
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