
Bauhaus fylder 100 år – og det fejres med åbningen af The
Liebling Haus – White City Center Tel Aviv
'Den hvide by' i Tel Aviv bugner af den stramme og rene Bauhaus-arkitektur, og byen har intet mindre end verdens største koncentration af
huse i den funktionalistiske Bauhausstil. "Den hvide by", som området kaldes, blev optaget på Unescos liste over verdenskulturarv i 2003, og
er et oplagt rejsemål for arkitekturinteresserede. I 2019 hyldes 100-års dagen for Bauhausstilen, bl.a. med indvielsen af The Liebling Haus –
White City Center Tel Aviv.

I 1909 var der udelukkende sandklitter, men i forbindelse med etablering og byplanlægning i Tel Aviv, blev husene i overvejende hvide og lyse nuancer opført
med hjælp fra europæiske arkitekter. Et nyt boligområde tog form nord for den gamle arabiske by Jaffa, med funktionalistiske huse omgivet af grønne
områder og træer, og størstedelen af 'Den hvide by' er stadig bevaret efter den oprindelige byplan. 

Den nye bydel blev tegnet af 17 jødiske arkitekter, der havde måttet forlade Europa efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933. Arkitekterne var
uddannet på Bauhausskolen i Tyskland og med lærere som Mies van der Rohe, Hannes Meyer og Le Corbusier medbragte de en vision om, at bygningerne
skulle være et udtryk for volumen, og ikke masse, og den klassiske symmetri måtte vigepladsen til fordel for asymmetriske kompositioner. 

Resultatet var verdens største koncentration af bygninger i Bauhaus-arkitektur, som med sin asymmetri, funktionalisme og enkelhed præger hele bydelen.
Hvidmalede facader, svungne balkoner, flade tage, søjler, der løfter bygningerne, og horisontale flerfagsvinduer er typisk for arkitekturen. I et land med mange
måneders sol og en gloende sommerhede, valgte arkitekterne at reducere vinduesstørrelsen, for at holde varmen ude. Det var også varmen, der fik
arkitekterne til at vælge at male husene hvide eller lys beige. I 1940 stod over 4.000 bygninger færdige, og i dag har Tel Aviv den største koncentration af
bygninger i Bauhausstil.

Idéen om en by med haver var tænkt som en løsning på, hvordan man kunne leve i en storby med mulighed for frisk luft, grønne områder og legepladser, og
gaderne i "Den hvide by" er i dag fyldt med caféer, restauranter, underholdning og kultur. 

I dag er "Den hvide by" en eftertragtet destination for arkitektur- og designentusiaster, og mange fotografer flokkes til byen for at opleve byens unikke
formsprog.

- I Tel Aviv, i modsætning til andre Bauhaus-områder i verden, er bygningerne ikke museer, men en arv, som vi lever, arbejder og leger i. Bygningerne
afspejler vores måde at leve på, en afslappet ånd i en ellers pulserende storby. "Den hvide by", som er optaget på Unescos liste over verdenskulturarv,
ligger i hjertet af Tel Aviv og er en del af byens dna. På videns- og besøgscentret White City Center Tel Aviv arbejder vi på at udbrede kendskabet til
Bauhausstilen, og bevare arkitekturen til fremtidens generationer. De udstillinger, guidede ture og foredrag, vi tilbyder, skaber opmærksomhed på og
fremhæver Bauhausstilen, en arkitektonisk arv ud fra en moderne synsvinkel, fortæller Sharon Golan Yaron, arkitekt og direktør for The Liebling Haus -
White City Centre Tel Aviv.

Den 19. september 2019 i forbindelse med 100-året for byggestilen indvies The Liebling Haus – White City Centre Tel Aviv, der vil fungere som et
knudepunkt for det arkitektoniske landskab i Tel Aviv.

Samtidig afholdes den årlige "Open house Tel Aviv" i weekenden den 19.-21. september, med en række guidede ture på flere sprog, hvor mange private og
offentlige bygninger og boliger er åbne og giver offentligheden mulighed for at kigge indenfor og opleve arkitekturen. 

Tel Aviv tilbyder gratis guidede ture i området hele året. Under en 2-timers byvandring opleves bydelen, der er et levende Bauhausmuseum En gratis, guidet
byvandring begynder hver lørdag kl. 11 fra hjørnet af Rotschild Boulevard og Shadal Street. Det er dog også en mulighed at tage vandringen på egen hånd.
"Den hvide by" finder man mellem gaderne Allenby Street i syd, Begin Road og Ibn Gvirol Street i øst, Yarkon-floden i nord og Middelhavet i vest. Den
centrale plads Dizengoff Square er et godt sted, hvis man vil se nogle af de flotteste eksempler på Tel Avivs Bauhaus-arv.   
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til offentligheden i
disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land – Vandre i
Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


