
Design gestaltet unseren Alltag. 

Funktion und Schönheit, Nutzen oder Dekoration, Kunst 
oder Gebrauchsobjekt – von Wecker und Zahnbürste, 

über Ampelknopf und Parkbank bis hin zur Wasserflasche 
und Nachtischlampe – alles ist Design und Design ist überall! 

Um die gestaltete Umwelt mit anderen Augen sehen zu 
können,  bietet dieses Buch einen Überblick über die 

Designgeschichte: Das Ehepaar Eames wird vorgestellt, der 
Panton-Chair, der Barcelona-Sessel von Mies van der Rohe 

oder ein Memphis-Regal von Ettore Sottsass – Highlight 
des internationales Designs. Mit ihnen tauschen wir ein in 
die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Zeit. Ideenfindung, 

Material und Herstellungsverfahren binden die Objekte in 
spannende Geschichten ein. Jedes Kapitel gibt zudem einen 

Brückenschlag in unsere eigene Lebenswirklichkeit, mit Ideen 
zum Selbermachen und Experimentieren.

Für alle Neugierigen!

           Überall Design –
 und w

ir mittendrin  

MAKK – Köln 
Uygulamalı Sanatlar Müzesi
Her yerde dizayn ve biz tam 
ortasındayız
Tasarım çocuk kitabımız (Almanca)
Moda tasarımı, araba tasarımı, takı tasarımı, medya tasarımı,  
tasarımla çevriliyiz. Ama bu kavram tam olarak ne anlama geliyor? 
Sadece nadir veya pahalı ürünler değil, tasarımla bir ilgisi olan, diş 
fırçaları, soda şişeleri, kapı kolları – her şey tasarlanmalıdır. 
Tasarımcılar yeni fi kirler üretmeye ve zor görevleri uygulamaya 
devam ediyorlar. Örneğin: Malzeme çevreye uyumlu olacak mı? 
Bir sandalye kullanıcısının omurgasını veya eklemlerini koruyacak 
mı? Çocuk kitabımızda MAKK’tan özellikle başarılı olan nesneleri 
tanıyacaksınız.
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Müzede daha fazla keşif yapabilirsin.
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100 yıllık tasarım geçmişinde bir ralli (Almanca)
Ve deneyimi mükemmel yapmak için, kasada senin için yeni bir 
rallimiz var!

Bulmacaları kitap veya radyo tiyatrosu yardımı ile çöz ve aranan 
kelimeyi bul, daha sonra kasadaki hazine sandığımızdan bir şey 
seçebilirsin. 

Ücretsiz çocuk radyo oyunu (Almanca) 
I
.
stersen eğer, sergi boyunca sana bir radyo oyunu 

eşlik edebilir. Sesli rehber uygulamamızın bir 
parçasıdır ve bir akıllı telefona ücretsiz olarak 
indirilebilir. 

Ve tasarım ateşi seni yakaladıysa – bizi çocuk sayfamızda 
ziyaret edebilirsin (Almanca)
I
.
şte orada app veya kitap aracılığıyla öğrenebileceğin nesneler var. 

Yaratıcı olabilmen  için birçok ipucu bulabilirsin:

pasta yapmak bilmece çözmek inşa etmek

boyamak

şekil vermek yemek pişirmek aramak

... ve kendi stop-motion fi lmini nasıl yapabileceğini öğrenebilirsin.

MAKK Film Yapımcıları – Bir “stop motion“ eğitimi
Uzaya ilk uçuşlar tüm insanları etkiledi – tabii ki tasarımcıları da. 
Mobilyalarına ve gündelik nesnelerine yeni “uzaylı” şekilleri 
verdiler ve onların sanat objeleri gibi görünmesini sağladılar: 
bir uyduya benzeyen koltuk veya kaktüse benzeyen bir gardırop 
gibi. Stop-motion fi lmi çekerek her şeye yeni bir işlev verebilirsin: 
MAKK sayfasından birkaç fi kri indir ve sonra hayal gücünü evde 
geliştirmesine izin ver.

https://www.makk.de/superMAKKx
https://www.makk.de/App-Audioguide
https://museenkoeln.de/portal/Digitale-Angebote_Kinder-und-Familien?



