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Op TV: Bauhaus
Wies Sanders

Dit jaar viert de wereld 100 jaar Bauhaus, bezoek dus de
tentoonstellingen in Boijmans en HNI, maar kijk ook op TV.

Daarnaast nog wat andere Urban TV-tips.

Textielwerk van Gunta Stölz (Bauhausfrauen)

Bauhausfrauen
Honderd jaar Bauhaus dus. Arte heeft een hele verzameling Bauhaus fragmenten en
docu’s aangelegd, genoeg om even zoet mee te zijn. En omdat er geen geschiedenis
zonder onderdrukte minderheid bestaat: een aparte documentaire over de
Bauhausfrauen. Gropius zou geen onderscheid maken naar leeftijd of sekse maar hij
promoveerde de vrouwen weg naar de textielweverij. Die leverde geld op en zo
ontstond onder leiding van Gunta Stölz 12 jaar lang een autonome textiele
ontwerpafdeling met alleen maar vrouwen. Pas na de oorlog werd de artistieke
waarde onderkend. Meer verhalen van de vrouwen van Bauhaus komen aan bod in
de documentaire.

Bekijk hier Bauhausfrauen (Duits gesproken)

Bekijk hier de Arte verzameling (Duits gesproken)

 

https://www.archined.nl/auteur/wies-sanders
http://mediathek.daserste.de/Reportage-Dokumentation/Bauhausfrauen/Video?bcastId=799280&documentId=60124910
https://www.archined.nl/vacaturebank/25987/mei-architects-and-planners-junior-pr-communicatiemedewerker
https://www.archined.nl/


Plannen voor plaats - trailer

Plannen voor plaats
Een Vlaams programma dat aan de Vlamingen moet duidelijk maken dat het niet zo
evident is om een eigen huis op een eigen stuk grond te bouwen en met de eigen
auto naar de stad te rijden. Voor de gemiddelde Nederlander is dit een
onbegrijpelijk fenomeen, maar geloof me, in Vlaanderen is dit nog steeds de trend:
men rijdt gratis auto en de grond is ook praktisch voor niets, dus dan krijg je
Vlaamse toestanden. Leo van Broeck probeert het tij te keren.

Kijk hier naar de uitzending (gratis, maar wel inloggen)

Miami overstroomt (in De eerste klimaatvluchtelingen van de VS)

Twee klimaatprogramma’s deze week die je online kunt zien.

De eerste is een Australische documentaire over de klimaatvluchtelingen in de VS.
Van Miami tot Alaska vluchten nu al mensen voor het stijgende zeewater, maar de
president van de VS neemt dit niet serieus. Mooie dramatische beelden.

Bekijk hier Vranckx ‘De eerste klimaatvluchtelingen van de VS’.

De tweede is een update van VPRO tegenlicht over waterstoftechnologie, de hoop
voor duurzame energie. Het is alweer 15 jaar geleden (!) dat Jeremy Rifkin met zijn
boek De waterstofeconomie kwam. Inmiddels is men in Groningen flink aan de slag
om de obsolete aardgaskennis in te zetten voor de omwenteling naar duurzame
energie met waterstof en brandstofcellen die al die duurzame energie moeten
opslaan.

Bekijk hier VPRO Tegenlicht ‘Deltaplan waterstof’

TAGS

https://www.youtube.com/watch?v=SDmvWIoacxc
https://www.youtube.com/channel/UCzbCVIzuHu0TT2zZu11h2mQ
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/plannen-voor-plaats/2019/plannen-voor-plaats-plannen-voor-plaats/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/09/vranckx-de-eerste-klimaatvluchtelingen-van-de-vs/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/deltaplan-waterstof.html#


DUURZAAM  GESCHIEDENIS

INFO

Wies Sanders geeft iedere week een TV-of radiotip over series, documentaires en andere programma’s die
je als ontwerper of stadsplanner niet mag missen.

https://www.archined.nl/tag/duurzaam
https://www.archined.nl/tag/geschiedenis
http://www.secretcinema.be/

