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Presse-Information 
 
Weimar 2019 :  
Start van het Bauhaus-jubileumsjaar met een nieuw museum! 
 
Weimar. 5 april 2019 zal in Weimar zal een nieuw Bauhaus museum worden geopend. 
Dit naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de belangrijkste design en kunst 
beweging van de twintigste eeuw. 
De oprichting van “Das Staatlichen Bauhaus”in 1919 wordt in de stad met feesten, 
theater en tentoonstellingen uitgebreid gevierd. 
Tegelijkertijd wordt met de opening van het  “Huis van de Weimarer Republiek” en 
een tentoonstelling met hetzelfde thema, aandacht gevraagd voor het feit dat het 
exact 100 jaar geleden is dat in 1919 een nieuwe grondwet werd aangenomen, die 
het begin was van de democratie, en de  Weimarer Republiek.  
 
Met het nieuwe Bauhaus museum krijgt de oudste collectie  Bauhaus stukken ter 
wereld een eigentijds onderkomen, in de plaats waar de kunstbeweging is ontstaan. 
Het wordt een modern museum met een open karakter, waarin ruimte is voor 
discussies en om elkaar te ontmoeten. 
Het is centraal gelegen in een nieuw vormgegeven museum wijk. Daar wordt de 
verbinding gemaakt tussen enerzijds het Gauforum en de geschiedenis van het 
Nationaal Socialisme, en aan de andere kant het klassieke Weimar en het Bauhaus. 
De Klassik Stiftung Weimar, verantwoordelijk voor het Bauhaus museum ,wil  in het 
museum een herinterpretatie van de Bauhaus geschiedenis laten zien.  
Duidelijk moet daar worden dat het Bauhaus niet alleen een kunststijl of methode is, 
maar veel meer een begin heeft gemaakt met processen die de samenleving in de 
twintigste eeuw ingrijpend hebben verandert.  
Door de  Bauhaus beweging heeft de maatschappij nieuwe inzichten leren kennen met 
betrekking op onder andere de manier waarop de mensen met elkaar samen leefden, 
en daarmee samenhangend, nieuwe technologie en materiaalkeuze voor producten. 
De verzameling bestaat uit 13.000 verschillende documenten en voorwerpen. 
 
In de directe omgeving van het nieuwe Bauhaus museum, in het “Neuen Museum” zal 
vanaf 5 april ook een nieuwe tentoonstelling te zien zijn.  
Hier wordt de bezoeker getoond welke gebeurtenissen er toe hebben geleid om in 
Weimar tot de oprichting van “Das Bauhaus” te komen.  
Men moet hierbij denken aan de vestiging van de eerste schilders opleiding in Weimar 
tot en met de komst van Henry van der Velde. 
Nauw verbonden met het Bauhaus jubileum jaar is in Weimar de oprichting van de 
Weimarer Republiek. Met de goedkeuring van de nieuwe grondwet in 1919 in het 
Deutsche National Theater, werd het fundament gelegd voor de eerste Duitse 
democratie. 
 
Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis wordt direct tegenover de originele 
locatie waar dat in 1919 is gebeurd een tentoonstelling geopend. In het “Huis van de 
Weimarer Republiek” , wordt op een gepaste en waardige manier aandacht besteed 
aan deze, voor de Duitse geschiedenis, zo belangrijke gebeurtenis. 

 
 

Informatie: Tourist-Information Weimar 
Tel: +49 3643 745-0, tourist-info@weimar.de | www.weimar.de 


