ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ
Як називають художників, що спрямовують свою діяльність на
функціонально-естетичні проблеми матеріального середовища?
Творцем і першим директором школи Баухауз (1919 р.) був?
У чому полягав «Принцип М.Тонета»?
Чим в історії дизайну відомий Анрі Ван де Вельде?
В якій країні виник функціоналізм?
Засновником руху «Мистецтва і ремесел» був?
Кому належить гасло «Не мати в своєму будинку нічого, що не було б в нагоді
чи не здавалося красивим»?
Логотип у графічному дизайні – це?
Д. Рескін і В. Морріс виступали за?
Вид проектно-творчої діяльності, що вивчає і проектує сукупність як
функціональних так декоративно-художніх елементів, сприяє створенню
комфортних умов життєдіяльності?
Яка продукція відноситься до архітектурного дизайну?
Метою створення німецького Веркбунда (1907 р.) було?
Яка продукція відноситься до рекламного дизайну?
В якій країні зародився рух «Мистецтва і ремесел»?
У ХІХ ст. в Європі замість терміну «дизайн» використовувався термін?
Першою професійною школою дизайну є?
Веркбунд це?
Яка продукція належить до фітодизайну?
Хто є автором відомого стільця Луї Гоуст?
Хто є автором художньої системи супрематизму?
Ким за спеціальністю були представники першого покоління американських
дизайнерів?
Що виготовляла компанія «Оліветті»?
Хто був ректором Вищої школи формоутворення в Ульмі (1950-1960), а згодом
президентом ІКСІД?
Назвіть характерні риси формоутворення японської промислової продукції
1950-1960-х років.
Хто є автором фрази «Дизайнер проектує все – від голки до літака»?
Хто був ініціатором створення Спілки дизайнерів СРСР і її першим
керівником?
Коли було створено Спілку дизайнерів України?
Хто є засновником Школи Глазго?
Вхутемас – це?
Що було побудовано для всесвітньої промислової виставки в Парижі 1989 р.?
Яка назва стилю модерн в Австрії?
Хто є архітектором собору св. Сімейства у Барселоні?
В якій країні виник функціоналізм?
Хто був власником так званого «Червоного будинку»?
Ким була заснована голландська група «Де Стайл»?
Хто є автором формули «Дім – машина для житла»?
Хто був учасником групи Мемфіс?
Як називався цегляний котедж В. Моріса?

Яка продукція належить до промислового дизайну?
Яка продукція належить до дизайну одягу?

