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مکتب باهاوس 

پایان 

در برلین  1933
تعطیل شد 

شروع 

اساتید باهاوس 
رؤسای باهاوس 

 
مدرسه باهاوس  عوامل تاثیر گذار 

تاریخچه



تاریخچه 

بعد از جنگ جهانی اول 

برای مبارزه با نهضت هنرنو

دوری از تاریخ گرایی و سبک 
های کهن 

پایان دادن به کار تمام نشده مکتب 
شیکا گو 

قطع وابستگی به معماری گذشته 

شکست بد آلمان در جنگ و 
اوضاع نا به سامان 

گروپیوس برای جمع کردن هنر ها 
تحت یک سبک معماری تالش می 

کرد 

ریشه های تاریخی باهاوس به قرن 
افزایش . مربوط می شود 19

صنعتی شدن بازسازی اجتماعی و 
محروم نگه داشتن بخش وسیعی 

.در جامعه گردید



اصول اساسی مکتب باهاوس 

برای طبقۀ کارگر ایجاد شده بود

ساختن انبوه منازل  1924در سال 
مهمترین موضوع اجتماعی آلمان 

 1932تا سال . بوده است وایمار دوران
هیچ کشوری دیگری به اندازه آلمان 

برای کارگرانش خانه نساخته بود

هر چیز مرتبط به اشرافیت را ترد می 
کرد 

استفاده از رنگ های سفید و خاکستری 
و کرم 

به اصول کالسیک معماری غربی باز 
.می گردد

ساختمان از بتن و آهن و شیشه 

با سقف صاف و به دور از انحنا 



عوامل تاثیر گذار

ترمیم خرابی های 
بعد از جنگ جهانی 

سرعت ساخت

تولید انبوه و 
صنعتی ساختمان 

پیش ساختگی 
عملکرد گرایی

درگیری معماران 
با مسئله تکنولوژی



مدرسه هنر ها و 
صنایع دستی آلمان  

وان دوولد  1906

در شهر صنعتی 
وایمار آلمان 

اعتقاد به تولید 
دستی داشت 



باهاوس وایمار

خانه معمار 
به ریاست  1919

والتر گروپیوس 

هدف گروپیوس 
ارتباط بین صنعت و 

هنر 

تولیدات صنعتی 

عملکرد گرایی 

به دور از تزئینات 

فرم های کوبیک 

اولین مدرسه 
معماری و هنر 



باهاوس دسائو 

مترود بودن دانشجویان 
و اساتید باهاوس به 

دلیل تفکرات خاصشان 

فشار نازی 
ترک وایمار و مهاجرت 

به دسائو در سال 
1924

باهاوس 

طراحی و اجرا در 
توسط  1925 -26سال

گروپیوس 

دیوار های غیر باربر و 
شیشه ایی

کالس ها ، کار گاه ها، 
دفاتر آموزشی ، 

خوابگاه ها 

بر سر در مدرسه شعار 
فرم تابع عملکرد است 

نقش بسته بود 



نمایی از مدرسه باهاوس     در دسائو     والتر گروپیوس













رؤسای مدرسه 
باهاوس

1906وان دوولد 

والتر گروپیوس 
1919

تحت فشار سیاسی 
نازی ها به آمریکا 

رفت 

1927هانز مایر 

ریاست گروه 
معماری را به عهده 

داشت  

با فشار نازی ها 
جای خود را به 

میس داد 

1930میس وندروه 
با فشار نازی مدرسه 
به برلین انتقال یافت



اساتید باهاوس 

وان دوولد تاسیس

والتر 
گروپیوس

هانز مایر

میس وندروه 

واسیلی 
کاندینسکی 

نقاش

پل کلی 
نقاش و نظریه 

پرداز

یوهانس ایتن 
هنرمند 

اکسپرسیونیست 

اسکار شلمر 

موهولی ناگی

نظریات 
کانستراکتیویسم 

انتقال باهاوس 
به شیکاگو 



اساتید باهاوس 

از راست آلبرز، شپر، موخ، موهولى ناگى، بایر، اشمیدت، گروپیوس، برویر، كاندینسكى، كله، فینینگر، اشتولزل، شلمر ": 

1930در سال 



والتر گروپیوس 
اعتقاد به پیوند بین 
تکنولوژی و هنر

کارخانه فاگوس 

اولین ساختمان 
سبک بین الملل 

مکعب شکل 

دیوار غیر باربر

شیشه 

خانه سومرفلد

خانه سازی زیمن 
اشتات 

خانه گروپیوس 



خانه گروپیوس



وسایل خانه والتر گروپیوس 







صندلی طراحی  گریت توماس



کارخانه فاگوس    گروپیوس



گروپیوس در کنار طرحش برای مسابقه شیکاگو تریبیون



هانز مایر 
رونق بخشیدن به 
گروه معماری 

دانشکده 
مجمع ملل ژنو



ساختمان مجمع ملل در ژنو     هانز مایر 



لودویگ میس ون 
دروه 

استاد بکار گیری 
مصالح مدرن 

پاویون آلمان در 
نمایشگاه بارسلون 

پالن آزاد

ویالی توگندات

آپارتمان شهرک 
ویزن هاف 

آپارتمانهای راه 
ساحلی دریاچه

ساختمان سیگرام   1969ساخت

ماکت شیشه ایی 
از آسمان خراش 

مانومنت

کمتر بیشتر است 

بدون تزئینات 

مهاجرت به 
آمریکا 



میس ون دروه



اسکیس از پاویون آلمان توسط میس 



پاویون آلمان در نمایشگاه بارسلون       میس 



اسکیس سیگرام توسط میس 



ماکت سیگرام     میس



ساختمان سیگرام



مونومنت    میس



پالن آزاد    میس





ماکت شیشه ایی یک آسمان خراش      میس 



  موهولی ناگی   موسس باهاوس در شیکاگو و از پایه گذاران نئو باهاوس



واسیلی کاندینسکی   نقاش روسی تبار 



یوهانس ایتن



پل کلی                  اسکار شلمر 



لیونل فینگر               هربرت بایر     



خالصه ایی از بیانیه 
باهاوس

معماری هدف نهایی 
تمام فعالیت های خالقه 

انسان است 

احیای صفات جامع 
معماری  با باز شناسی 

همه هنرمندان 

هنر خالص وجود ندارد 
هنرمند الهام گیرنده . 

از صنعتگران است 

و توده مردم بایستی در 
یکدیگر در آمیزند 

هدف باهاوس ادغام 
همه هنر ها در یک 

مجموعه است 

 باشد ایی محله و شهری، ، ایی منطقه خصوصیات گونه هر فاقد باید ساختمان : الملل بین سبک

...و رادیو هواپیما، شبیه باشد سازگار منطقه هر با و



مخالفت نازی 
ها با باهاوس 

نازی ها 
باهاوس را 

کمونیست می 
پنداشتند 

هنر باهاوس 
را غیر 

آلمانی می 
دانستند 

به دنبال 
عظمت و 
جاودانگی 

هنر کالسیک 
بودند

هنر باهاوس 
را مظهر 
هنر منحط 
می دانستند



منابع 

مبانی و مفاهیم در معماری 
معاصر غرب 

شماره -مجله ی هنر معماری 
دوره جدید -دوم

Design art  1900معماری مدرن از 

www.bauhaus.de www.eikongraphia.com

www.barayand.ir en.wikipedia.org

BauBike is Tribute 
To Bauhaus

www.speedyshare.com

www.honaretarahi.com

www.newdesign.ir

http://www.honaretarahi.com/index.htm

