
Bauhaus 100 vuotta – juhlitaan The Liebling Haus – White City
Center Tel Avivin vihkiäisillä
Tel Avivissa on maailman kaupungeista eniten Bauhaus-arkkitehtuurityyliä edustavia rakennuksia. ”Valkoiseksi kaupungiksi” kutsuttu
rakennuskokonaisuus lisättiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 2003. Se onkin ehdoton matkakohde kaikille arkkitehtuurista
kiinnostuneille.Vuonna 2019 Bauhaus-tyyli viettää 100-vuotisjuhlaansa, jota juhlistetaan muun muassa syyskuussa The Liebling Haus – White
City Center Tel Avivin vihkimisellä

Mahdollisuus "Valkoisen kaupungin" rakentamiseen oli olemassa jo vuonna 1909 Tel Avivin perustamisen ja kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Jaffan
satamakaupungin pohjoispuolelle suunniteltiin uusi asuinalue, jonka haluttiin erottuvan muusta asutuksesta esimerkiksi puutarhojen, leveiden katujen ja
puiden ympäröimillä taloilla. Koko asemakaavaa mukautettiin tämän ajatuksen perusteella. 

1930-luvun alussa monet juutalaiset pakenivat Saksan natsismia ja asettuivat Israeliin. Heidän joukossaan oli 17 arkkitehtia, jotka saivat tehtäväkseen
suunnitella uuden kaupunginosan. Arkkitehdit olivat opiskelleet Saksan Bauhaus-koulussa, jossa heitä olivat opettaneet esimerkiksi Mies van der Rohe,
Hannes Meyer ja Le Corbusier. Heidän visiossaan rakennukset kuvastivat volyymia massan sijaan ja klassinen symmetria sai antaa tilaa epäsymmetrisille
sommitelmille.

Tuloksena oli maailman suurin kokoelma Bauhaus-tyylisiä rakennuksia, joiden epäsymmetrisyys, funktionalismi ja yksinkertaisuus kuvastavat koko
kaupunginosaa. Valkoiseksi maalatut julkisivut, epätarkat muodot parvekkeissa, pilarit, tasakatot ja kapeat ikkunat ovat tyylisuunnan tyypillisiä
ominaisuuksia. Jotta taloja voitiin mukauttaa Tel Avivin lämpimään ilmastoon, ne peitettiin vaalealla rappauksella, maalattiin usein valkoisiksi ja rakennettiin
pilarien päälle, jotta voitiin saada aikaan viilentäviä ilmavirtoja rakennuksien alle. Ne tarjosivat tilaa myös leikkipaikoille ja puutarhoille. Vuonna 1940 valmiina
oli yli 4000 taloa, ja alue on yhä nykyisinkin suurin Bauhaus-tyylisten rakennuksien kokonaisuus.

Rakennustyyli leveine katuineen ja puutarhoineen on edistänyt taloja ympäröivien katujen ja torien sosiaalista elämää. Nykyisin Bauhaus-alueen kadut ovat
täynnä elämää, kahviloita, ravintoloita sekä huvi- ja kulttuuritarjontaa, jotka kuvastavat "Valkoista kaupunkia".

Nykyisin "Valkoinen kaupunki" on suosittu matkakohde muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneiden keskuudessa. Monet valokuvaajat vaeltavat tänne
kokemaan kaupungin erityisen muotokielen.

- Tel Avivissa, toisin kuin maailman muilla Bauhaus-alueilla, talot eivät ole museoita. Sen sijaan ne ovat perintöä, jossa me elämme, työskentelemme ja
leikimme.Talot heijastavat tapaamme elää, rentoa henkeä sykkivässä ja kiireisessä kaupungissa.UNESCOn maailmanperintökohteeksi valittu alue
sijaitsee Tel Avivin ytimessä ja muodostaa osan kaupungin DNA:sta.White City Center Tel Avivissa pyritään lisäämään tietoisuutta Bauhaus-alueesta ja
säilyttämään se tuleville sukupolville.Tarjoamamme näyttelyt, opastetut kierrokset, seminaarit ja keskustelufoorumit keskittyvät tähän tyyliin.
Käsittelemme perinteistä rakennustyyliä modernista näkökulmasta,sanoo Sharon Golan Yaron, The Liebling Haus – White City Center Tel Avivin
ohjelmajohtaja ja konservointiarkkitehti.

Rakennustyylin 100-vuotisjuhlien yhteydessä 19. syyskuuta 2019 vihitään käyttöön The Liebling Haus – White City Center Tel Aviv. Se toimii jatkossa Tel
Avivin arkkitehtonisen maiseman yhdistävänä pisteenä. 

Samalla järjestetään myös vuosittainen "Open House Tel Aviv" 19.–21. syyskuuta. Tapahtumassa järjestetään paljon opastettuja kierroksia eri kielillä, ja
monet yksityiset ja julkiset rakennukset ja kodit avaavat ovensa yleisölle, joka saa tutustua arkkitehtuuriin talojen sisäpuolella. 

Tel Aviv tarjoaa alueella ilmaisia opastettuja kierroksia ympäri vuoden. Kahden tunnin kiertokävelyn aikana kerrotaan alueen taloista, historiasta, kulttuurista
ja tyylistä. Kierros järjestetään joka lauantai kello 11, ja se lähtee liikkeelle osoitteesta 46 Rotschild Blvd. Alueella voi kuljeskella myös omin päin.
"Valkoinen kaupunki" rajautuu etelässä Allenby Streetiin, idässä Begin Roadiin ja Ibn Gvirol Streetiin, pohjoisessa Jarkonin jokeen ja lännessä Välimereen.
Useimmat Bauhaus-talot sijaitsevat juuri tällä alueella. Erityinen paikka on Dizengoffin aukio, jossa kaikki torin puoleiset talot edustavat Bauhaus-tyyliä. 
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua koskevia tietoja näiden
maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun
edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan –Patikoi ympäri kiehtovaa Jerusalemia,
jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja snorklaa Punaisessa meressä Eilatin
koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa luonnossa.

 


