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ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ:

 αρχιτεκτονική, τέχνη, ντιζάιν
  ιδρύθηκε στη Βαϊμάρη το 1919 από τον Βάλτερ Γκρόπιους 
και ομοϊδεάτες του· γρήγορα έγινε διεθνές κίνημα
 ομορφιά και εργονομία
  διαμόρφωσε το ντιζάιν και την κοινωνία του  
20ου αιώνα

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα αποτελέσει κινητήρια 
δύναμη για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας με ελκυστικό, καινοτόμο και ανθρωποκεντρικό 
τρόπο. Θα είναι ένα κίνημα που θα βασίζεται στη 
βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την αισθητική με 
στόχο να φέρει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πιο κοντά 
στους πολίτες. Όλοι θα πρέπει να μπορούν  
να αισθανθούν, να δουν και να βιώσουν  
τον πράσινο μετασχηματισμό.

Οκτώβριος του 2020. | #EUBauhaus | #EUGreenDeal 



  φόρουμ συζήτησης
  χώρος τέχνης και πολιτισμού
  εργαστήριο πειραματισμού
  επιταχυντής
  κόμβος για παγκόσμια δίκτυα και ειδικούς
   σημείο επαφής για πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα.

  αρχιτέκτονες
  καλλιτέχνες
  φοιτητές
  επιστήμονες
  μηχανικοί
  σχεδιαστές
  και όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν

  Πρώτο κύμα: από το 2021 και μετά Για παράδειγμα, πέντε έργα 
Μπάουχαους. Όλα θα επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, την τέχνη και 
τον πολιτισμό· καθένα θα έχει διαφορετική έμφαση:
> Φυσικά δομικά υλικά και ενεργειακή απόδοση
> Δημογραφία
> Πράσινη ψηφιακή καινοτομία
> ... και άλλα

  Δεύτερο κύμα 2023 >
Έργα και δίκτυο Μπάουχαους εντός και εκτός Ευρώπης
> Πλατφόρμα και χώροι δημιουργίας
> Κόμβος γνώσεων Μπάουχαους

- προσδιορισμός τεχνολογιών και υλικών
- χρήση μαζικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης
- συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ
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