
1 / 2

Ludwig Müzesi 
Sanatı lezzetli,vahşi ve meraklı yaşa!

Ludwig Müzesi kocamandır! 7.500 metrekarelik bir alanda sanat 
eserleri sergilenmektedir. Müzede sadece tuval üzerine yağlı boya 
resimler değil, bir çok fotoğraf, sıradışı heykel ve sanatsal objelerde 
vardır. Bu eserlerin bazıları çılgın materyallerle yapılmıştır, örneğin 
balmumundan veya çikolatadan. Müzedeki en eski eser 110 
yaşında, en yenisi geçen sene yapılmış bir eserdir.
Müze özellikle büyük Pop Art kolleksiyonu ile meşhurdur. Pop Art 
akımının sanatçıları, tiz, gürültülü ve birazda tuhaf kişiliklerdir ve 
çalısmalarında meşhur insanları, markaları ve yenilikçi reklamları 
kullanmışlardır.  

Eğer müzedeki meşhur sanat eserleri üzerine daha fazla bilgi almak 
istiyorsan, müzenin kasasından çocuklar için özel sesli kılavuz  
(Almanca) ödünç alabilir veya müzenin internet sayfasından bilgi-
leri ücretsiz indirebilirsin. Internette museum-ludwig.de sayfasında 
“Çocuklar ve aileler için öneriler“ (Angebote für Kinder und Fami-
lien) bölümünde bu bilgilere ulaşabilirsin.

Şu anda evde misin ve bir aksiyon yapmaya var mısın? 
Tamamdır o zaman, hemen başlıyoruz:

Havalı, güzel bir teknik dene! 
Eğitici video, Yapısal sanat: Sanatçı Max Ernst gibi çalışmak  
bölümüne bak. 
Georg orda, sana kendin deneyebileceğin bir sanat tekniğini 
anlatıyor. Bu deneme için sana sadece kâğıt ve kurşun kalem  
lazım.

Aksiyon lütfen! Vahşi ve soyut bir resim yap 
Jackson Pollock, Lee Krasner veya Joan Mitchell gibi sanatçılar çok 
denemeler yaptılar. Sende yapabilirsin! Bunun için renkli kalemle-
rine, (bunlar boyalı, keçeli veya mum boya kalemleri olabilir), ve en 
az 14 yaprak kağıda (A4), alıştırmalar için küçük kağıtlara ve zamanı 
ölçmek için bir saate veya kronometreli bir cep telefonuna ihtiyacın 
var.

Başlıyoruz!
Bu denemede, küçük ve farklı alıştırmalar deniyorsun. Sadece 
soyut boyayacağız; yani çizgiler, renkler ve formlar. En iyisi fazla 
düşünmeden hemen başla!
Bütün alıştırmaları arka arkaya yapabilirsin. Veya alıştırmaları küçük 
notlar halinde yazıp bir kutuya koyup, oradan tek tek çekip, resim-
lerini yapabilirsin.

Ödevler: Soyut bir resim boya ...

Bir dakikada

30 saniyede

10 saniyede

5 saniyede

kapalı gözlerle
sadece sağ elinle

sadece sol elinle

bir elde üç kalemle
iki elde üç kalemle

yavaş bir müzik eşliğinde hızlı bir müzik eşliğinde

her iki elde bir kalemle

https://museenkoeln.de/portal/Digitale-Angebote_Kinder-und-Familien
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Monotip – Çiziminden bir baskı yap!
Şöyle:
1)  Bir boya rulosunu veya fırçayı bolca boyaya batırıp, bir kâğıda  

(en iyisi yağlı veya akrilik boya olsun, sulu boyalar maalesef 
olmuyor) sür. 

2)  Boyalı kâğıdın üzerine ikinci bir kağıdı bastırmadan koy.
3)  Kurşun kalemle üstteki kâğıdın üzerine çizimini yap (çizim  

yaparken boya aşağıdaki kağıdın üzerine baskı yapacaktır).
4)  Dikkatli bir şekilde iki kağıdı birbirinden ayır. Baskı üstteki 

kâğıdın arka tarafına geçmiş olacaktır.

Sanat-Canavarı kurabiyeleri pişir!
I
.
htiyacınız olanlar: 100 gr tereyağı, 100 gr şeker, 1 paket vanilya 

şekeri, 2 yumurta, bir tutam tuz, 1 paket vanilyalı puding tozu, 3 
yemek kaşığı soğuk süt (puding tozunu karıştırmak için), 250 gr 
un, 3 çay kaşığı kabartma tozu ve fırçalama ve krema için biraz süt. 
Döküm için: 100g pudra şekeri, 1 yemek kaşığı sıcak su ve değişik 
renklerde şeker yazıları.

Başlayın: Fırını önceden 175 dereceye ısıtın (alt-üst ısıtma 200 
derece). Tereyağını karıştırıcı ile köpürene kadar karıştırın ve ardı 
ardına şekeri, vanilya şekerini, yumurtayı, tuzu ve 3 yemek kaşığı 
süt ile karıştırılmış puding tozunu ekleyin. Unu kabartma tozu 
ile karıştırın. Hamur güzel ve sert olmalı! Bu yüzden, hamur çok 
yumuşaksa biraz daha un ekleyin. 2 yemek kaşığı ile küçük hamur 
yığınları yaparak, pişirme kâğıdı ile bir fırın tepsisine yerleştirin. 
I
.
lk 10 dakikalık pişirmeden sonra hamuru sütle fırçalayın ve tekrar 

fırına koyun. 5 ila 10 dakika daha sonra çerezler hazır olacaktır. 
Pudra şekerini suyla karıştırarak kalın bir macun elde edin. Onunla 
bisküvilerin altını fırçalayın ve ardından şeker yazısıyla onları Sanat-
Canavarlarına dönüştürün! Sonra: Acımasızca yiyin!
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