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Egy új 
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Az európai zöld megállapodás 
megvalósítása és a zöld átállást 
kísérő esztétikai megközelítés 
kialakítása



AZ EREDETI BAUHAUS MOZGALOM:

 építészet, művészet, formatervezés  
  1919-ben alapították Weimarban Walter Gropius és 
barátai; gyorsan nemzetközi mozgalommá vált 
 szépség és gyakorlatiasság  
  hatással volt a 20. század formatervezésére és 
társadalmára 

MI A CÉLJA EGY ÚJ EURÓPAI BAUHAUSNAK?

Az új európai Bauhaus lesz az európai zöld megállapodás 
vonzó, innovatív és emberközpontú megvalósításának 
hajtóereje. A fenntarthatóságon, inkluzivitáson és az 
esztétikai megközelítésen alapuló mozgalomként közelebb 
fogja vinni az európai zöld megállapodást az emberekhez. 
Mindenki számára érezhetővé, láthatóvá  
és tapasztalhatóvá kell lennie a zöld  
átalakulásnak.
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  vitafórum
  tér a művészet és a kultúra számára
  kísérleti laboratórium
  hajtóerő
  egy globális hálózatok és szakértők alkotta központ
   kapcsolattartó pont a téma iránt érdeklődő polgárok számára.

  építészek
  művészek
  diákok
  tudósok
  mérnökök
  formatervezők
  és más, részt venni szándékozók

  Első hullám: 2021-től Például öt Bauhaus projekt révén, 
melyek mind a fenntarthatóságra, a művészetre és a kultúrára 
összpontosítanak, más-más területre helyezve a hangsúlyt:
> Természetes építőanyagok és energiahatékonyság
> Demográfia
> Zöld digitális innováció
> ...és egyebek

  Második hullám: 2023 > 
Bauhaus projektek és hálózatok Európában és Európán kívül
> Platform és kreatív terek
> Bauhaus tudásközpont

- technológiák és anyagok azonosítása
- nagy adathalmazok és mesterséges intelligencia felhasználása
- együttműködés az érdekelt felekkel és a polgárokkal

AZ ÚJ EURÓPAI BAUHAUS 

KIK? 

MI?

MIKOR? 



Az Európai Bizottság a közlemény további felhasználásából eredő esetleges következményekért nem vonható 
felelősségre.
Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, [2020]
© Európai Unió, 2020

Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politika a bizottsági 
dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági 
határozat alapján került végrehajtásra (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.).
Eltérő rendelkezés hiányában e dokumentum további felhasználása a „Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)” licenc alapján engedélyezett  
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ez azt jelenti, hogy a további felhasználás 
a forrás megfelelő megnevezésével és az esetleges változtatások feltüntetésével 
megengedett.

A nem az Európai Unió tulajdonában lévő anyagok felhasználása vagy sokszorosítása 
tekintetében közvetlenül a szerzői jog tulajdonosához kell engedélyért fordulni. Az 
Európai Unió a következő elemek tekintetében nem rendelkezik szerzői joggal:
2. oldal – Tanárok – forrás: Bauhaus-Archiv Berlin / Musée National d'Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Centre Georges Pompidou, Párizs, 
Nina Kandinsky. © Bauhaus-Archiv Berlin
2. oldal – B&B Expo Milano – forrás: Ricardo Gomez Angel, Unsplash.com; 
Közösségi munkavégzés – forrás: HIVAN ARVIZU @soyhivan,  
Unsplash.com; Ökoház a Faaki-tó közelében, Ausztria, forrás: 
Wikimedia.org, Ökoház, Crossway, Egyesült Királyság, forrás: 
Geograph.org.uk
3. oldal, Ikonok – forrás: flaticon.com;
4. oldal – Bosco Verticale – forrás: Ricardo Gomez Angel, 
Unsplash.com  
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