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Bauhaus 



Bauhaus E o 

Contexto 

Politico-social 



• Sediada em Weimar, onde é inaugurada a Bauhaus. 

     Sucede o governo imperialista após a Primeira Guerra 
Mundial. 

• Democracia parlamentar representativa 

• Liberal 

• Antipatizada tanto pela extrema direita quanto pela 
extrema esquerda – logo cai. 

 

                   A 

Republica de Weimar. 



Os 

Antecedentes 

do  

movimento 



DeutscherWerkbund 

• Iniciativa patrocinada pelogoverno Alemão. 

• Buscava fortaceler o vínculo entre artistas, 
comerciantes e industrias. 

• Muito influente na arquitetura e no design 
industrial do séc. XX 

• Incluiu Walter Gropius, fundador da Bauhaus. 



NeuesBauen 

• Nova objetividade. 

• Primeira aparição do modernismo na 
arquitetura alemã. 

• Funcionalismo, Racionalismo, 
construçãopadronizada. 

 



Staatliches 

 

Bauhaus 



A Staatliches-Bauhaus 

• Fundada em 1919 por Walter Gropius em 
Weimar. 

• Significaliteralmente “casa de construção” 

• Fortemente influenciada pelas vanguardas 
russas/soviéticas (ex: Construtivismo) 

• Voltada á arquitetura, ao design ea os bens de 
consumo. 

 



• Funcionalismo: A construção deve atender ao 
seu propósito. O objetivo final de toda forma 
de arte é a estrutura. 

• “A Unica Forma”: arquitetura, escultura e 
pintura numa unica forma.  

• Artesanato: Fundamento do trabalhoartístico. 
Fusão das escolas de artes com oofício. 

    Os Ideais 



Mudanças. 

• 1925: Após mudanças no quadro do governo 
de Weimar, a Bauhaus muda para Dessau, 
cujo governo municipal era de esquerda. 

• 1932: Devido a perseguição nazista, a Bauhaus 
muda para Berlin, onde ,em 1933, tem o seu 
fim. 



Nomes famosos: 

• Walter Gropius 

• Mies van derRohe 

• Paul Klee 

• Wassily Kandinsky 

• Alexander Rodchenko 

• El Lissitsky 

 



Projeto de uma casa de madeira no bairro Bauhaus emBuchfart, perto de 
Weimar, 1920. 



Georg Muche (ideia) e Adolf Meyer (planejamento e execução): Casa modelo 
Am Horn para a Exposição Bauhaus em 1923. 



Conjunto habitacional projetadopor Bruno Taut, participante da 
Bauhaus (Berlin). 





Cantina da Bauhaus em Dessau. 



Prédioda Bauhaus em Dessau, o mais famoso das sedes da escola. 











                        As disciplinas presentes no curso da Bauhaus. 
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