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Bauhausstil Regina Bittner Hent PDF Forlaget skriver: Mange udgivelser om kunsthåndværk- og
arkitekturskolen Bauhaus er mere eller mindre nøgterne gennemgange af skolens historie.

Denne bog går kritisk til værks. Bauhaus var i tiden inden Anden Verdenskrig vejviser for, hvordan den
moderne arkitekturs stil skulle udvikle sig. Spørgsmålet er imidlertid, om man overhovedet kan tale om en

ensartet og klart defineret ´bauhausstil´. For kunstnerne i Bauhaus afviste blankt et traditionelt begreb om stil.
De var ikke interesserede i at udvikle et nyt æstetisk formsprog, men i at skabe en ny måde at leve på, der
passede til det industrielle samfund. Verden over forbinder man imidlertid i dag Bauhaus´ produkter med en

klassisk, enkel og funktionel stil, der passer sig for en distingveret livsstil.

I bogen diskuterer bidraggyderne bla., om de oprindelige ideer er gået tabt med vore dages kobling mellem
Bauhaus og eksklusiv livsstil. Eller er det snarere sådan, at en stil i Bauhaus´ ånd først nu er blevet del af

almindelige menneskers hverdag takket være billige designprodukter som fx. IKEAs?
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