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Aquest 2019 se celebra el centenari de la Bauhaus, l'escola d'arquitectura, disseny,
artesania i art que més ha influenciat el moviment modern. En el darrer any, són molts els
llibres i revistes que s?han publicat per commemorar l?efemèride i la Biblioteca del COAC
ho ha aprofitat per ampliar el seu ja extens fons sobre la matèria.
Repassem les darreres novetats bibliogràfiques sobre la Bauhaus que pots trobar a la
Biblioteca del COAC avui, 24 d'octubre, Dia de les Biblioteques!
· Bauhaus and America (Ed. kerber Verlag, 2018)
· Bauhaus architecture 1919-1933, de Hans Engels, Axel Tilch (Ed. Prestel, 2018)
· Bauhaus goes west: modern art and design in Britain and America, d'Alan Powers (Ed.
Tahmes & Hudson, 2019)
· Bauhaus imaginista: a school in the world

(Ed. Thames & Hudson, 2019)
· The Bauhaus #itsalldesign (Ed. Vitra Design Museum, 2015)
· Bauhaus journal 1926-1931 (Ed. Lars Müller Publishers, 2019)
· Bauhaus masterworks, de Michael Robinson (Ed. Flame Tree Publishin, 2017)
· Bauhaus und die Fotografie (Ed. Kerber Verlag, 2019)
· Bauhausmädels: a tribute to pioneering women artists, de Patrick Rössler (Ed. Taschen,
2019)
· One and one is four: the Bauhaus photocollages of Josep Albers, de Sarah Hermanson
Meister (Ed. The Museum of Modern Art, 2016)
· Reencuentros en torno a un centenario: Bauhaus 1919-2019 (Ed. Arquitectos de Cádiz,
2019)
· Walter Gropius: la vida del fundador de la Bauhaus, de Fiona MacCarthy (Ed. Turner,
2019)
Aquestes són només les últimes novetats sobre la Bauhaus que es poden trobar a la
Biblioteca del COAC. Entre, a la Biblioteca hi trobareu més de 150 documents vinculats a
aquesta escola d?arquitectura, disseny, artesania i art fundada per Walter Gropius el 1919.
Els podeu consultar en aquesta bibliografia específica sobre la Bauhaus. [2]
La Biblioteca del COAC, referent a Europa
En nombre de volums, la Biblioteca del COAC és la segona més important d?Europa, només
per darrere de la RIBA Library de Londres. A través de les seves 5 seus podràs consultar les
més de 180.000 referències entre llibres, revistes, articles, audiovisuals i recursos
electrònics que ens permeten endinsar-nos tant en la història de l?arquitectura, com tenir-ne
una visió més contemporània.
La Biblioteca rep prop de 3.500 adquisicions anuals sumant llibres i revistes, que ajuden a
fer créixer el seu fons, que podeu consultar tot l?any i, en determinats casos, també agafar en
préstec.
Consulta tot el que la Biblioteca del COAC [3] et pot oferir.
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