
Styl Bauhaus - funkcjonalność, minimalizm, dużo przestrzeni i światła. 

Założony w 1919 roku Bauhaus istniał zaledwie czternaście lat. Uczelnia trzykrotnie zmieniała siedzibę. Mimo 

wewnętrznych sporów, wrogiego nastawienia władz i braku funduszy stała się legendą. Bauhaus to symbol 

nowoczesnego podejścia do architektury, a obiekty stworzone przez uczniów i mistrzów inspirują kolejne pokolenia 

architektów i projektantów. 

Bauhaus – pierwsza na świecie szkoła nowoczesnego projektowania, powstała w Weimarze w 1919 roku z 

połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem 

był architekt Walter Gropius. Uważał on, że w erze przemysłowej artystów trzeba kształcić inaczej niż dotąd: 

znosząc granicę dzielącą sztukę od produkcji przemysłowej i techniki. Pomóc miał w tym powrót do rzemiosła. 

W słynnym manifeście czytamy: 

"Architekci, rzeźbiarze i malarze na nowo muszą odkryć złożony charakter budowli jako rzeczy realnie istniejącej. 

Tylko wtedy ich praca będzie znowu przepojona duchem architektonicznym, który utraciła jako sztuka salonowa. 

Architekci, rzeźbiarze, malarze – wszyscy musimy powrócić do rzemiosła.” 

Nazwa Bauhaus nawiązywała do Bauhutte czyli strzechy budowlanej – średniowiecznej organizacji 
zrzeszającej różnych przedstawicieli cechów (np. murarzy, kamieniarzy, cieśli), mającej na celu 
realizowanie wielkich przedsięwzięć budowlanych. Marzeniem Gropiusa było, aby adepci Bauhausu 
pracowali jak budowniczowie gotyckich katedr. Jego podejście do architektury zakładało pracę 
zespołową, standaryzację i modularną koordynację. Ścisła współpraca rzemieślników doprowadzić miała 
do realizacji wspólnej wizji. 

Nauka w Bauhausie rozpoczynała się od trwającego 6 miesięcy słynnego kursu wstępnego, podczas 
którego uczeń miał za zadanie uwolnić się od całej posiadanej konwencjonalnej wiedzy. Johannes Itten, 
pierwszy prowadzący kurs wstępny pisał „Każdy nowy uczeń przychodzi do nas obciążony 
nagromadzoną sumą wiadomości, której musi się pozbyć zanim osiągnie umiejętność dostrzegania i 
wiedzę, która będzie jego własna”. 

Zniesiono bariery między uczniami a wykładowcami. Na uczelni nie było „studentów” i „profesorów”. 
„Mistrzowie” i „czeladnicy” pracowali wspólnie w szkolnych warsztatach.  

Opracowywano modele przedmiotów i projekty budynków, które trafiając do produkcji przemysłowej - 
miałyby służyć przyszłemu humanistycznemu społeczeństwu. Zamiast sztuki luksusowej, preferowano 
funkcjonalność, prostotę i seryjność - dla każdego. 

Pierwszego kwietnia 1925 roku Bauhaus przeniósł się do Dessau. Warsztaty odbywały się w miejscowej fabryce, 

wykłady prowadzono w Szkole Rzemiosł Artystycznych a pracownie ulokowano w muzeum. Rada miejska w 

Dessau zleciła Walterowi Gropiusowi zaprojektowanie nowych budynków dla uczelni oraz osiedle dla 

wykładowców. 

Zespół budynków Bauhausu, który jest dziś ikoną nowoczesnej architektury, powstawał od września 1925 roku do 

grudnia 1926 roku. To prawdziwy architektoniczny manifest Gropiusa. Budynek składał się z trzech prostych brył, 

w których umieszczono Szkołę Rzemiosł Artystycznych miasta Dessau, blok warsztatów i internat dla uczniów. 

 

System nauczania w Dessau ewoluował. O ile w Weimarze studenci koncentrowali się głównie na pracy 

rzemieślniczej, w Dessau większą wagę przywiązywano do nauczania teorii.  W 1927 roku otwarto w Bauhausie 

niezależny wydział architektury. Dlaczego tak późno? Wynikało to z przekonań Gropiusa. W książce "Idee ud 

Aufbau" pisał: „tylko czeladnik, który przeszedł praktykę warsztatową i studia nad formą, jest przygotowany do 



współpracy przy budowie”. Walter Gropius zdecydował się opuścić Bauhaus w 1928 roku. Jego odejście było 

szokiem dla uczniów. Wraz z Gropiusem szkołę opuścili Moholy-Nagy, Herbert Bayer i Marcel Breurer. 

 

Nowym dyrektorem został Hannes Mayer. Podczas jego dwuletniego kierownictwa znacząco wzrosła liczba 

studentów,  coraz więcej wzorów Bauhasu wchodziło do produkcji masowej a studenci z wydziału 

architektonicznego pracowali nad rozbudową wzorcowego osiedla mieszkaniowego Torten (zaprojektowanego 

jeszcze przez Gropiusa na przedmieściach Dessau) oraz projektem szkoły zawodowej w Bernau pod Berlinem. 

Mayer popadł w konflikt z władzami w Dessau i w 1930 roku złożył rezygnację. 

 

Bauhaus w Berlinie - zmierzch uczelni 

Trzecim (i ostatnim) dyrektorem Bauhausu został Ludwig Mies van der Rohe (rekomendowany na to stanowisko 

przez Gropiusa). Rozszerzone zostały studia architektoniczne. Problemy zaczęły się w 1932 roku, gdy władzę nad 

prowincją Anhalt (w której znajdowało się Dessau) przejęła partia nazistowska. Uczelnia oskarżana była o 

szerzenie bolszewizmu i działalność wywrotową. W październiku 1932 roku szkoła w Dessau została zamknięta. 

Określenie Bauhaus jest również używane  jako określenie stworzonego przez uczelnię kierunku 

architektonicznego w obrębie niemieckiego modernizmu. 

 

 


