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De school die 
kunst, ambacht            
en technologie 
verenigde.

1919 - 1933



WAT VOORAF GING:

Historiserende stijlen (19e - begin 20ste eeuw) 

IJzer- en glasarchitectuur (19e E)

Arts & Crafts (2e helft 19e eeuw)

Art Nouveau & Jugendstil (ca. 1890 - 1910)

Het vroege Modernisme en functionalisme (eind 19e – begin 20ste eeuw)

GELIJKTIJDIG:

De Internationale Stijl waaronder “De Stijl”, Le Corbusier etc. (jaren ‘20 …)



LONDEN, The British Museum, 1823 – 1852, 
Robert SMIRKE. NEO-CLASSICISME 

Parijs, Opera Garnier, 1861-75. NEO-BAROK

Grand Foyer de l'Opéra Garnier

HISTORISERENDE STIJLEN
(neo-stijlen)

Londen, Houses of Parliament , 1870, 
Augustus Welby Northmore PUGIN. 
NEOGOTIEK Gare d'Orsay,  Paris Spoorwegstation en hotel,  1900. NEOCLASSICISME. (Sinds 1986 

museum) 



Monument voor Levassor, Porte Maillot, 1907

De moderne automobiel op een Romeinse triomfboog

(Levassor won de racewedstrijd Parijs-Bordeaux-Parijs in 1895)

HISTORISERENDE STIJLEN



De Iron Bridge (Coalbrookdale Bridge), 1777-1779
Eerste gietijzeren brug ter wereld. Zij overspant de Severn in 
het dorp Ironbridge, in Shropshire, Engeland

IJZER



IJZER
La Halle au blé (Graanhal) Parijs, nieuwe koepel
in glas en ijzer,  1811

Na een brand in 1854 omgevormd 
tot de Bourse de Commerce

Renovatie 2018- 2021 door Tadao Ando
voor de kunstcollectie Pinnaut



The Crystal Palace, Great Exhibition 1851, Joseph Paxton. 
IJZERARCHITECTUUR in NEOCLASSICISTISCHE STIJL  

IJZER



VICTOR BALTARD, Les Halles, Paris, gebouwd tussen 1852 en 1870 

IJZER



EIFFELTOREN
Exposition Universelle
1889

IJZER



Engeland – William Morris
Toegepast kunst is ook kunst 

Pre-Rafaëlitische schilders. JOHN WILLIAM 
WATERHOUSE, The Lady of Shalott, 1888

"De onbekende uitvinder van de patronen die een muur of een 
waterpot decoreren, zou evenveel recht moeten hebben een 
artiest genoemd te worden als de schilder Rafael."



Wiener Werkstätte
(1903 – 1937)

Hechtere band tussen kunstenaars en  
industrie. Minimale decoratie en 
geometrische vormgeving.

Joseph Hoffmann, “Sitzmachine”

Theeservies van Josef Hoffmann, 1903



Jugendstil Oostenrijk

Joseph Maria Olbrich, Wiener SecessionOtto Wagner, Postspaarbank en Majolikahuis

Joseph Hoffman, 
Palais Stocklet
Brussel

Totaalkunst 



Louis Majorelle

René Lalique

Art Nouveau België en Frankrijk

Henri Van de Velde

Victor Horta

Guimard
Totaalkunst 



Glasgow School of Art, 1907-1909

Ladderback Chair, 1902

House for an Art Lover Belahouston, Glasgow by 
Charles Rennie Mackintosh and Margaret MacDonald

Charles Rene Mackingtosh

Art Nouveau Schotland: Glasgowstijl

Totaalkunst 



LOUIS SULLIVAN
Wainwright Building, St Louis, 1891
Hoogbouw met een stalen skelet

Het vroege modernisme & functionalisme in Amerika

"form follows function“ School of Chicago



Huis aan de Michaëlerplatz, Wenen, 1909 - 1911

Keizerlijk Paleis de Hofburg, 
Michaëlerplatz

ADOLF LOOS: Ornament is misdaad (1908)

Het vroege modernisme & functionalisme in Wenen

Wien Michaelerplatz



PETER BEHRENS, architect en 
ontwerper van producten voor AEG

Turbinefabriek voor AEG, 1909, Berlijn

« Een tempel van de industrie »

Deutsche Werkbund (1907) 
Kunst en industrie hoeven niet elkaars 

tegengestelde te zijn.



Het vroege modernisme & functionalisme

WALTER GROPIUS & ADOLF MEYER, Fagusfabriek, Alfeld an der Leine, 1911. 

‘Een mechanistische gebouw’. Glas en dragende delen versmelten tot een homogeen vlak.



NEOPLASTICISME (DE STIJL)

RIETVELD, Rood-blauwe stoel, 
1917 – ‘18

Zuivering van de kunst. De principes van 
modernisme en 
functionalisme leven alom.
DE INTERNATIONALE STIJL

PIET MONDRIAAN, Compositie, 1921

LE CORBUSIER, Villa Savoye 1931

“Het huis is een woonmachine”

RIETVELD, Schröderhuis Utrecht, 1924

Dubbelhuis op de 
Weissenhofsiedlung
Stuttgart, 1926-27



De idealen van de Arts and
Craftsbeweging kregen begin 20ste eeuw 
een nieuwe impuls in het Bauhaus

Walter Gropius

BAUHAUS

1919 - 1933

“Laat ons een nieuwe toekomst 
ontwerpen en tot stand laten 
komen waarin architectuur, 
sculptuur en schilderkunst een 
eenheid vormen die op een dag uit 
de handen van miljoenen werkers 
zal verrijzen als een lichtend 
symbool van het nieuwe geloof.”

Uit het Bauhaus Manifest



Doelstellingen van het Bauhaus 

- Esthetisch verantwoord en praktisch design voor iedereen

- Functionalisme: “Form follows Function”. Weg met overdadig en niet 

ter zake doend ornament. Basisvormen duidelijk herkenbaar laten. 

Zuivere vormen, pure materialen, de schoonheid van de eenvoud.

- Uitgangspunt is handwerk, voeling hebben met het materiaal

- Betaalbare producten leveren door industriële productieprocessen 

- Integratie van kunst in het dagelijks leven 



Academie-atelier in 
de 19e eeuw

Bauhaus-atelier



1. Weimar 1919 – 1925

HENRY VAN DE VELDE

"Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule Weimar"



2. Dessau 1925 - 1932Het nieuwe gebouw ontworpen door Walter Gropius



WALTER GROPIUS

Studentenflats

Directeurswoning



“Meisterhaus” Kandinsky en Klee, Dessau



De directeurs van het Bauhaus 

Architectuur is de paraplu waaronder alle kunsten schuilgaan

Walter Gropius : 1919 - 1928 Hannes Meyer : 1928 - 1930 Mies Van der Rohe : 1930 - 1933



Duits Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Barcelona, 1929 

Huis Tugendhat in het Tsjechoslowaakse Brno, 1930

MIES VAN DER ROHE

« Less is more »



Schema van het eerste opeidingsprogramma in Weimar

Ateliers en Opleiding aan het Bauhaus



Johannes Itten

Onder de eerste docenten waren gerenommeerde avant-gardekunstenaars :

Paul Klee

Wassily Kandinsky
Lyonel Feininger



LASZLO MOHOLY-NAGY introduceert de 
ideeën van het Constructivisme in het Bauhaus



LAZLO MOHOLY-NAGY                        
Ruimte-licht Modulator, 1930



Wilhelm Wagenfeld and Carl Jucker, Table lamp 
(1923-4)

Metaalwerkplaats



MARIANNE BRANDT
Koffie en Theeset, 1924

Metaalwerkplaats



MARCEL BREUER - 'Wassily' Chair, 1925

Metaalwerkplaats



Houtwerkplaats

Ontwerpen van JOSEF 
ALBERS, leerling die ook
leraar aan het Bauhaus werd.



Layout en typografie

Affiche voor de eerste
tentoonstelling in Weimar in 
1923

HERBERT BAYER



Ontwerpen voor behangpapier



Om het 'Frauenproblem' op te 

lossen richtte directeur Walter 

Gropius een vrouwenklasje op dat 

hij uiteindelijk liet opgaan in het 

weefatelier. Hij vond ook dat 

vrouwen ongeschikt waren om  

gebouwen te ontwerpen omdat ze 

'niet in drie dimensies kunnen 

denken’. Leraar Oskar Schlemmer: 

'Waar wol is, is een vrouw die 

weeft, al is het maar om de tijd te 

verdrijven.'

VROUWEN IN HET BAUHUS



VROUWEN IN HET BAUHUS



- Het weefsel is niet langer een ‘schilderij 

gemaakt van wol’ (met dichterlijke 

fantasieën, bloemenpatronen of 

individuele belevingen) maar een 

gebruiksvoorwerp. De vorm moet dan 

ook in functie staan van het doel: 

ondergeschikt zijn aan de woning.

- uitdrukkingskracht van textuur, 

structuur en kleur

- patronen afgeleid van de verticale-

horizontale draden van een geweven lap

Weefatelier



GUNTA STÖLZL



Wall Hanging + werktekening, 1924, Wool, silk, mercerized 
cotton, and metal thread, 174 x 108 cm, MoMA

GUNTA STÖLZL



RUTH HOLLOS CONSEMÜLLER ANNI ALBERS



Keramiekatelier



OSKAR SCHLEMMER, Triadisches Ballett, 1922 Theater o.l.v. Oskar Schlemmerhttps://www.youtube.com/watch?v=H-N_Hzfe8NE

https://www.youtube.com/watch?v=H-N_Hzfe8NE


OSKAR SCHLEMMER, 
Das Triadisches Ballett, 1922



DAVID BOWIE op Saturday Night Live 1979: "The Man Who Sold The World"

https://www.youtube.com/watch?v=U1w5Ol6axRQ

https://www.youtube.com/watch?v=U1w5Ol6axRQ


Zelfportret, 1932

HERBERT BAYER

Fotografie en fotomontage

Cover Bauhauskrant 1928

LAZLO MOHOLY- NAGY



Modelhuis ‘Haus am Horn’ WALTER GROPIUS
Dessau-Törten woonwijk, 1926-28

Architectuur



3. In 1932 vernietigen de nazi’s het gebouw te Dessau.  
Het Bauhaus verhuist nog even naar een fabriek in Berlijn en sluit in 1933.



In 1937 vestigde Moholy Nagy zich in Chicago, waar hij een kortstondig New Bauhaus stichtte. Dat werd in 1938 de School 
of Design en in 1944 het Institute of Design en enkele jaren later het Illinois Institute of Technology (architect Mies Van der 
Rohe) dat nog steeds bestaat.

4. Bauhaus leeft voort in America



MIES VAN DER ROHE
Seagram Building New York, 1958

Prototype van de Internationale Stijl



Het Black Mountain College bij Ashville, North Carolina o.l.v. JOSEF ALBERS bestaat van 1933 tot
1957 en brengt kunstenaars voort als Willem De Kooning en Robert Rauschenberg

Josef Albers
Hommage to the Square, 1964



Interne Keuken 02-02-2019 – Gesprek met Vlaams bouwmeester Leo Van den Broeck
https://radio1.be/bauhaus-uberall

Bauhausfrauen. Over het groot aantal getalenteerde vrouwen aan het Bauhaus. En over mannelijke leraren die vinden dat 
het genie toch meer een mannelijk gegeven is. 
https://www.tijd.be/sabato/architectuur/de-stilgezwegen-vrouwen-die-bauhaus-mee-groot-maakten/10122339.html

Bauhausfrauen - im Schatten der Männer 
https://www.youtube.com/watch?v=mlBbnL_nQiQ

Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld
https://www.youtube.com/watch?v=UPOe63e-gF0

ENKELE LINKS NAAR BAUHAUS

The Face of the Twentieth Century Bauhaus (1994) Frank Whitford
https://www.youtube.com/watch?v=yuaGN45mLu0

https://radio1.be/bauhaus-uberall
https://www.tijd.be/sabato/architectuur/de-stilgezwegen-vrouwen-die-bauhaus-mee-groot-maakten/10122339.html
https://www.youtube.com/watch?v=mlBbnL_nQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=UPOe63e-gF0
https://www.youtube.com/watch?v=yuaGN45mLu0


In 2019 vierde Duitsland het 100-jarig bestaan van Bauhaus, de 

revolutionaire kunstacademie die Walter Gropius in 1919 stichtte. 

Speciaal voor de viering werden in Duitsland maar liefst drie nieuwe 

musea gebouwd: Weimar, Dessau en Berlijn. Bezoekers krijgen hier een 

inkijk in de Bauhaus- geschiedenis met duizenden objecten en 

ontwerpen.

- Het BAUHAUS MUSEUM IN WEIMAR: gewijd aan het vroegere 

Bauhaus dat in 1919 in Weimar werd opgericht en tot 1925 in de stad 

gevestigd was.

- Het BAUHAUS IN DESSAU:  hier zijn nog steeds de beroemde Bauhaus-

school van Gropius en de Meisterwohnungen te zien. Er werd een 

gloednieuw museumgebouw opgetrokken om de grote verzameling van 

ontwerpen te tonen. 

– Het BAUHAUS ARCHIV/MUSEUM IN BERLIJN: grootste collectie ter 

wereld met betrekking tot de geschiedenis en de invloed van het 

Bauhaus.



Het BAUHAUS-ARCHIV is een Berlijns museum over het Bauhaus. Het werd gedeeltelijk naar ontwerpen 
van voormalig Bauhaus-directeur Walter Gropius gebouwd en opende zijn deuren in 1979.



De verwerkelijking van het Bauhaus ?



MULLER VAN SEVEREN
Reeks “Future Primitifs”



http://www.openstructures.net/

Een kuipje op een slee is al hergebruikt tot speelgoedbox, tot 
schommel, tot speelgoedgraafmachine en tot zitje in een bakfiets.

OPENSTRUCTURES
(Thomas-Lommée)

Open Structures biedt een ontwerptemplate aan, waar 
vervolgens iedereen vrij mag op variëren. Lommée: ‘Zo krijgt 
een ontwerp per aanpassing een andere gedaante. Er wordt 
dus niet langer één statisch object geproduceerd, maar een 
dynamisch object, dat verder kan evolueren.’ Dankzij de 3D-
printer kan iedereen nu produceren. Via tutorials op het 
internet kan je leren hoe dat moet. De gebruiker wordt dus zelf 
ontwerper.’

http://www.openstructures.net/


Het Nieuw Europees Bauhaus is een 
creatief en interdisciplinair initiatief, 
een ontmoetingsplek om samen 
toekomstige manieren van wonen te 
ontwerpen op het kruispunt tussen 
kunst, cultuur, sociale inclusie, 
wetenschap en technologie. Het 
brengt de Europese Green Deal bij 
ons thuis, roept ons op tot collectieve 
verbeeldingskracht en inzet voor een 
toekomst die duurzaam, inclusief en 
mooi is, ook voor geest en ziel.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen : Honderd jaar geleden zorgde Bauhaus 
voor een verbinding tussen vormgeving en maatschappij. Dat is een mooi uitgangspunt voor de huidige 
mondiale vraagstukken. Met een Nieuw Europees Bauhaus willen we weer vanuit een interdisciplinaire 
beweging bijdragen aan een mooiere en humanere 21e eeuw.



LUC HOEKX
De werken doen denken aan architecturale vormen of landschappen, 
maar die zijn niet strikt gedefinieerd. Hoekx deconstrueert de 
werkelijkheid en construeert zo een nieuw, autonoom beeld. Hij trekt de 
elementen uit elkaar tot abstracte vormen.

De schilderijen lijken wel te zweven. De drager –acrylglas– is transparant, 
maar reflecteert ook. Hoekx geeft op die manier vrij spel aan licht en 
schaduw. Het werk ondergaat subtiele veranderingen naargelang het 
tijdstip van observatie. Door de speling van het licht zijn de kleuren heel 
intens.

Hoekx speelt met tegengestelden. Het machinaal gemaakte acrylglas staat 
in schril contrast met de menselijke ingreep van de schildering. Grove 
borstelstreken, subtiele kleurschakeringen en kleine onvolmaaktheden 
geven de schilderijen warmte, diepte en spontaneïteit. Ook de matte 
alkyd- of olieverf  contrasteert met het gladde oppervlak van de drager, 
hoewel het acrylglas op vele plaatsen doorschemert. De drager genereert 
luchtigheid.”

Lina Helsen (Kunstengalerie D’Apostrof)





http://www.luchoekx.be/paintings/2019/

Construction, 28 x 20 cm Corner II 28 x 20 cm

LUC HOEKX

http://www.luchoekx.be/paintings/2019/


Keinere projecten voor doorsneebudgetten. 

werken als een creatieve fabriek:
- Ontwerp modewinkels ontworpen 
- Theatervormgeving
- Scenografie voor tentoonstellingen 
- Elke maand B-café, waar creatieve ideeën worden uitgewisseld



DAARNA

Art Deco (1920 – 1939)

Heropleving Modernisme jaren ’50

Verzachting in de jaren ‘60 en ‘70

Minimalisme jaren ’70

Postmodernisme jaren ’80

Deconstructivisme en wereldwijde stijlvermenging


