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Význam barevnosti v architektuře dostal nové impulsy s rozvojem moderní 

architektury ve 20. století. Stejnou měrou jako stavby sloužící veřejnému účelu se 
rozvíjí nárok na osobní prostor a individuální bydlení. Člověk, trávící většinu života 
v práci, také dbá na kvalitu pracovního prostředí. Jako již v minulosti byla barva 
využita nejen z estetických důvodů, ale ve spojení se světlem i k práci s prostorem a 
vnitřní atmosférou, zejména na duchovních a reprezentativních stavbách. 20. století 
přináší ve větší míře barvu do individuálního bydlení a pracovního prostředí.  

 
„Barevné řešení pro téměř všechny stavby Bauhausu náleží k významným 

výkonům, které budou v budoucnosti sledovány s cílem rozbití mýtu bílého 
Bauhausu.“1 

 
Při zkoumání barev v období architektonické moderny se stále můžeme setkat 

s názory, že architektura této doby barvami příliš nedisponovala, což je z velké míry 
zapříčiněno neznalostí dobových obrazových materiálů a poznáváním dané  
architektury pouze z černobílých reprodukcí. Na propojení barev s moderní 
architekturou měla umělecká škola Bauhaus nezanedbatelný podíl. Barvy byly 
součástí teoretické i praktické výuky na Bauhausu, nacházely uplatnění ve všech 
vyučovaných oborech a kurzech. Na Bauhausu působily osobnosti v čele 
s Johannesem Ittenem, které se věnovaly barvám a jejich teorii.  

 
1. Z historie Bauhausu 

 
Přestože historie Bauhausu není příliš dlouhá a je doprovázena četnými 

zvraty, Bauhaus položil základ moderní výuce a tvorbě architektury, umění a 
řemesel.  Bauhaus byl založen ve Výmaru roku 1919 jako vysoká umělecká škola a 
zahájil svou činnost pod vedením Waltera Gropia ( 1883 – 1969 ). Téhož roku vyjádřil 
Gropius své myšlenky v manifestu.2 Gropius ve zdůraznění řemesla a jeho provázání 
s uměním nastínil základní politiku Bauhausu ve spojení se středověkým principem 
dílen a cechů. Ta se však již o čtyři roky později, roku 1923,  pozměnila velkou 
výstavou Bauhausu s heslem „Umění a technika – nová jednota.“3 V duchu nové 
doby techniky, pokroku a velkovýroby se v dílnách Bauhausu začaly vyvíjet nové 
prototypy a návrhy spotřebního zboží i strojů, vznikaly zde tedy základy moderního 
designu. Nové změny zaznamenal i přístup k architektuře a jejímu utváření. 
Projektuje se architektura funkční a praktická, „architektura jako stroj na bydlení“ 4 , 
architektura s nezanedbatelnými sociálními aspekty. Bauhaus se tímto zařadil 
k typickým představitelům nové pokrokové společnosti 20. století. Stěhování školy do 
vlastního areálu v Dessau se uskutečnilo mezi léty 1926 - 1928.  Roku 1928 opustil 
ředitelský post Walter Gropius a byl nahrazen architektem Hannesem Meyerem ( 
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1889 – 1954 ). Roku 1930 se stává ředitelem Bauhausu další významný architekt 
Ludwig Mies van der Rohe ( 1886 – 1969 ), který byl v čele Bauhausu i během jeho 
stěhování do Berlína roku 1932. Zde byl Bauhaus uzavřen na základě žádosti frakce 
NSDAP roku 1933. Bauhaus se připomněl ještě v USA, kam většina osobností 
emigrovala před hrozbou války. Lászlo Moholy – Nagy založil The New Bauhaus 
v Chicagu roku 1937, následně roku 1938 proběhla výstava Bauhaus 1918 – 1928 
v MOMA v New Yorku.  

 
 
2. Výuka a osobnosti Bauhausu 
 

Způsob výuky na škole byl jedinečný, opírající s o přísnou hierarchii a pravidla 
vzdělávání studenta. Vstup na Bauhaus byl umožněn každému, bez ohledu na věk, 
pohlaví, národnost či předchozí vzdělání. Tato skutečnost ukazuje na tu dobu 
nevídané složení studentů. Ze 120 až 200 studentů bylo 50 % dívek a 25 % cizinců, 
mezinárodním složením byl charakteristický i učitelský sbor. 5 Pedagogové v čele 
s Gropiem zpracovávali dokonce koncepty týkající se výuky žen. Z roku 1922 
pocházel vzdělávací systém školy. Student započal své působení na škole 
v přípravném ročníku, v jakési předvýchově, kde se seznamuje se základní výukou o 
formách, následuje výuka v dílnách se závěrečnou tovaryšskou zkouškou po třech 
letech.  Studium je uzavřeno výukou stavitelství, spojení spolupráce na stavbě a 
souběžnou volnou architektonickou tvorbou se získáním mistrovského listu. Student 
tedy prochází třemi stupni, nejprve je učněm, pak tovaryšem a nakonec mistrem.   

Na návrh Johannese Ittena byl ještě nepovinně zaveden roku 1919 zkušební 
semestr přípravného ročníku, který se osvědčil a téměř přesně o rok později byl 
uveden v platnost pro všechny zájemce o studium. Tento kurz se v obdobné podobě 
zachoval po celou existenci školy a byl vzorem pro školy obdobného typu i 
v budoucnosti. Itten založil přípravný  kurz na rozvíjení osobnosti jednotlivce a jeho 
schopnosti vyjádřit se. Během kurzu si také studenti ujasnili, kterou navazující dílnu 
absolvují.  Neshody o představě kurzu mezi Ittenem a Gropiem však vyústily 
v předčasný Ittenův odchod ze školy roku 1923 a vedení kurzu převzal Lászlo 
Moholy – Nagy. Ten přizpůsobil společně s Gropiem výuku nové politice školy, tedy 
„jednotě umění a techniky“. Dílny byly opěrným pilířem výuky na Bauhausu.  

Na výuce se podíleli již od samého počátku významné osobnosti z různých 
oblastí architektury, umění a řemesel. Walter Gropius povolal jako mistry forem 
Lyonela Feiningera pro tiskařství, Johannese Ittena pro předvýchovu, malbu na skle 
a zpracování kovů, Bernarda Marckse pro hrnčířství, Paula Klee pro teorii forem a 
malbu na skle, Georga Muche pro tkalcovství, Oskara Schlemmera pro nástěnné 
malířství a scénografii, Vasilije Kandinského pro výuku o tvarech a barvách a pro 
nástěnné malířství a Lászlo Moholy – Nagye pro zpracování kovů.  

Keramickou dílnu dostal za úkol vybudovat sochař Bernard Marcks. 
V Dornburgu na Sále získal studující prostory v dornburgském zámku a pro 
spolupráci Maxe Krehana, hrnčířského mistra. Výroba tradiční keramiky v Krehanově 
dílně byla doplněna experimenty pod vedením Marckse. Od roku 1923 započala 
spolupráce s durynskými porcelánkami a také vývoj sádrových modelů pro sériovou 
výrobu. V Dessau již keramická dílna v tomto smyslu zřízena nebyla. Důležitými 
osobnostmi byli Theodor Bogner, autor později sériově vyráběného „stroje na kávu“,  
Otto Lindig, autor velkoformátových džbánů a konvic nebo pozdější vedoucí dílen 
Marguerite Friedlenderová.  
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V čele tkalcovské dílny stál Johannes Itten jako mistr forem a od 1920 Georg 
Muche. Významná byla též osobnost učitelky a majitelky soukromé textilní dílny 
Heleny Börnerové. V této dílně měly významné postavení ženy učitelky a zejména 
studentky, které zde navštěvovaly dívčí třídu. V dílně byly navrhovány nové vzory a 
vazby pro látky i koberce. Po absolvování kurzu barvení v Krefeldu Guntou Stölzovou 
a Benitou Otte-Kochovou, byla zřízena na Bauhausu barvírna. Johannes Itten stál 
také u zrodu truhlářské dílny, kterou roku 1922 převzal Walter Gropius. V dílně 
převládala orientace na moderní nábytek lehkých konstrukcí, vznikl zde proslavený 
nábytek Marcela Breuera.  

Obdobně proslavené se staly popelníky a konvičky na čaj Marianne 
Brandtové, které vznikly v kovodílně Bauhausu. I zde se angažoval Itten a později 
Lászlo Moholy – Nagy.  V dílně byly vyvíjeny předměty spotřebního zboží, významné 
postavení měly lampy a osvětlovací systémy.  

Lyonel Feininger se již od počátku 20. století zabýval litografií  a ne náhodou 
stanul v čele tiskařské dílny na Bauhausu. Dílna byla otevřena všem studentům 
Bauhausu, kteří měli zájem rozvíjet své specializace o práci s tiskem. Volnost v užití 
technik a způsobu zpracování se podílela na velkém množství vzniklých grafik a 
tisků.   

Velký význam měla dílna nástěnného malířství, fungující po celou dobu trvání 
Bauhausu. Mistry této dílny byly Oskar Schlemmer, Vasilij Kandinskij, Alfred Arndt a 
Hinnerk Scheper.  Architektonická výuka byla tedy doplněna o základ interiérového 
návrhářství, které vzájemně propojilo téměř všechny dílny Bauhausu.  Použití barvy i 
vzorů je spojeno s návratem jakési formy dekoru. Důkazem je vývoj tapet od roku 
1929.  
 

     

Obr. 1 Alfred Arndt, Barevný plán domu Auerbach, 1924. 

3. Barva, architektura a Bauhaus 
 

Komplexní přístup k návrhu životního prostředí zahrnoval architekturu a  
interiérovou tvorbu včetně návrhů a realizací nábytku, textilií, nádobí apod. Zájem o 
materiál a s tím související barevnost byl tedy již přirozenou součástí návrhu, což si 
pedagogové na Bauhausu plně uvědomovali. Již zmiňovaný Johannes Itten ( 1888 – 
1967 ) stál u zrodu školy a významně přispěl ke koncepci výuky, kromě pedagogické 
a výtvarné činnosti se zabýval především teorií barev. Jeho badatelská činnost 
vyvrcholila dílem  Kunst der Farbe (1961) a typologicky laděnou příručkou Elemente 
der Bildenden Kunst. Studienausgabe des Tagebuchs. Již roku 1921 Itten publikoval 
barevný kruh tvořený dvanácti barevnými tóny v sedmi barevných odstínech. 
Pedagogická činnost poskytla Ittenovi množství zkušeností, zabýval se míšením 
barev, také barevnou typologií a barevnou psychologií. Součástí knihy Kunst der 
Farbe je rozbor použití barev ve významných uměleckých dílech i porovnání typu 
osobnosti s užitím barev v tvorbě jedince. Přiložené obrázky ukazují využití znalostí 
barev a práce s nimi v kurzech Bauhausu. 
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Obr.2  Ittenův barevný kruh, Riedl Rocker,  Světlo a tma, Kompozice a barva, 1920. 

                  
Obr.3 Tvaru a formě náleží příslušná barva,  Kompozice proporce figury s vlivy Doesburga a  
Schlemmera od Andora Weiningera, 1923, Ludwig Hirschfeld – Mack Andre, vztah mezi 
barvou, formou a pohlavím. 
 

Nový program Bauhausu z roku 1922 „Umění a technika – nová jednota“ 
s vlivy holandské De Stijl se odrazil v návrzích typových domů Marcela Breuera nebo 
samotného Theo van Doesburga. Architektura naplňovala základní pravidla 
neoplasticismu, tedy čistou geometrii, abstrakci, užití přímky a pravého úhlu a  tří 
základních barev – červené, modré a žluté pro vyjádření předmětů. Bílá, černá a 
šedá byly považovány neoplasticisty za nebarvy definující prostor. Doesburg vytvářel 
kromě malířské abstraktní tvorby také návrhy architektonického prostoru. Návrh 
domu „Červená kostka“ Farkase Molnára z let 1922 až 1923 byl nepochybně 
ovlivněn Doesburgem.  

Výstavba nových výukových budov v Dessau mezi léty 1925 a 1926 podle 
návrhu Waltera Gropia ukázala nové přístupy moderní architektury. Bílé kubusy a 
hlavní budova dílen se zavěšenou skleněnou stěnou se staly vzorem architektonické 
moderny. K areálu školy náležely také domy Mistrů – samostatně stojící dům   
Waltera    Gropia ( zničen 1945 ), dvojdům Lászlo Moholy – Nagye ( zničen 1945 ) a 
Lyonela Feiningera, dvojdům George Muche a Oskara Schlemmera a dvojdům 
Vasilije Kandinského a Paula Klee. Domy, bílé kubusy, byly vedle sebe pravidelně 
řazeny. Obliba v základních barevných odstínech je vidět především v interiéru 
staveb. Zde nacházíme velké barevné plochy, které budují vnitřní prostor, uplatňují 
se tapety navrhované na škole. Barvy byly používány také jako označení jednotlivých 
částí staveb, na příkladech domů Mistrů sledujeme jednotné barevné označení 
schodiště a zábradlí nebo dveřních rámů. Barva jako znak, napomáhá orientaci 
v budově Bauhausu v Dessau,  
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Obr.4 Doesburgova konstrukce barevného prostoru, 1924, Barevný  orientační  plán budovy 
od Hinnerka Schepera, 1926. 
 

 

Obr.5 Rekonstrukce z let 1992 – 2002 ukazuje původní barevnost interiéru. Schodiště 
v domě Kandinského, ložnice a obývací pokoj Mucheho. 
 
4. Poznámky 
1
 SIEBENBRODT Michael, Státní Bauhaus ve Výmaru 1919 – 1925, Bauhaus Výmar 

- evropská avantgarda 1919 – 1925, České muzeum výtvarných umění v Praze, 
Kunstsammlungen zu Weimar, 1997, 108 s., ISBN: 3-929323-14-1. s. 25. 
 2 NAYLOR  Gillian , The Bauhaus, London, 1968, s. 9. 
 „Pojďme vytvořit nové společenství řemeslníků bez třídních rozdílů, které zvyšují 
arogantní hranice mezi řemeslníky a umělci. Společně pojďme vymyslet a stavět 
nové stavby budoucnosti, které budou zahrnovat architekturu, sochařství a malířství 
v jednotě a které jednoho dne povstanou k nebi z rukou milionů pracujících jako 
krystalický symbol nové víry.“ 
3
 viz. 1, SIEBENBRODT. s.9. 

4
 viz. 1, SIEBENBRODT. s 9. 

5
 viz. 1, SIEBENBRODT, s. 11.  
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