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La Biblioteca del COAC ha adquirit recentment els 4 números publicats entre 19211922 de la revista alemanya Frühlicht, dirigida per l'arquitecte i publicista Bruno Taut,
un dels representants més destacats de l'expressionisme alemany.
Frühlicht neix el gener de 1920 a Berlín com a suplement quinzenal de la revista
Stadtbaukunst alter und neuer Zeit. Es tracta de 14 fascicles de poques pàgines que són una
eina de difusió i comunicació de l?expressionisme i del grup d?artistes que formen la
Gláserne Kette.
A partir de 1921, amb el trasllat de Bruno Taut a Magdeburg, aquest assumeix la direcció
única de la revista, que comença una nova etapa amb capçalera pròpia, més pragmàtica i
racionalista.

Entre l?octubre de 1921 i el maig de 1922 es publiquen només 4 números que documenten
amb nombrosos dibuixos, fotografies, i plànols, projectes d?arquitectes com Bruno i Max
Taut, Mies van der Rohe, Vladimir Tatlin, Aleksandr Rod?enko, Hermann Finsterlin, Theodor
Grosse, Paul Gosch, J.J. P. Oud, Antonio Sant?Elia, Joseph Paxton, Oskar Fischer, Antoni
Gaudí i Walter Gropius entre altres.
Amb la incorporació d?aquests 4 volums de Frühlicht, la Biblioteca completa el seu
important fons de primeres edicions de les obres de Bruno Taut.
-Alpine Architektur (1919)
-Die Stadtkrone (1919)
-Die Auflösung der Städte oder Die Erde eine gute Wohnung oder auch (1920)
-Der Weltbaumeister : Architektur-Schauspiel für symphonische Musik (1920)
-Die neue Wohnung (1924)
-Ein Wohnhaus (1927)
-Modern architecture (1929)
-Die Neue Baukunst : in Europa und Amerika (1929)
-Fundamentals of Japanese architecture (1936)
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