
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

"για μένα,  όταν κάνω τυπογραφία είναι σαν να συντονίζω ένα πλάσμα με τέσσερα 
κεφάλια: σχεδιαστικές ιδέες, εννοιολογική σκέψη, τυπογραφικά στοιχεία και τεχνικές 
εκτύπωσης."

"for me, making typography is like coordinating a four-headed creature: design ideas, 
conceptual thinking, typographic elements and printing techniques."

Wolfgang Weingart

εργασία Οι λέξεις

concealment (απόκρυψη)
rhythm (ρυθμός)
apathy (απάθεια)
deconstruction (αποδόμηση)
extension (επέκταση)
concentration (συγκέντρωση)
transition (μετάβαση)
disconnect (αποσύνδεσης)
dyslexia (δυσλεξία)
compression (συμπίεση)

Έχοντας υπόψη τις λέξεις που σας έχουν δοθεί (4 για κάθε φοιτητή), σκοπός της 
εργασίας είναι να επεξεργαστείτε, να πειραματιστείτε και να δημιουργήσετε διάφορες 
τυπογραφικές διατάξεις/συνθέσεις οι οποίες θα αντανακλούν οπτικά το νόημα και την 
έννοια της κάθε λέξης. Πρέπει να δοθεί έμφαση στα  κριτήρια σχεδιασμού και 
μεθοδολογίας:

1_Απαγορεύετε η χρήση υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε άλλους εναλλακτικούς μεθόδους 
σχεδιασμού.

2_Πέρα από τη χρήση του κύριου γράμματος, μπορείτε να συμπεριλάβετε στη 
τυπογραφική σας σύνδεση τα εξής στοιχεία: γραφικά στοιχεία (π.χ γραμμή), μοτίβα 
και επιφάνειες (υλικά).

3_Χρησιμοποιήστε εναλλακτικούς μεθόδους σχεδιασμού συνδυάζοντας τη φωτογραφία 
και τη φωτοτυπική μηχανή στη μεθοδολογία σχεδιασμού

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

στόχοι εργασίας Να αναπτυχθεί:

• η ικανότητα χρήσης γραμμάτων, γραφικών στοιχείων, μοτίβων, επιφανειών και 
συμβόλων ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας μηνυμάτων βιώνοντας 
τον χώρο ως ένα από τους κυριότερους παράγοντες στην οπτική επικοινωνία.

•  η ικανότητα να διατηρείται η σωστή διαδικασία μέσο συνεχούς πειραματισμού 
προετοιμάζοντας το κατάλληλο έδαφος στο να επέλθουν οι συνδέσεις - που μέσω 
διαισθητικών ενεργειών οδηγούν σε απρόσμενες ανακαλύψεις

συνέχεια στην επομένη σελίδα >>

Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού - ΠΓΤ 101
Εαρινο Εξάμηνο

τυπογραφικοί πειραματισμοί (λέξεις)



πρόκληση Σας δίνετε η πρόκληση:
 
• να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική εργασία 
σας  την ιδέα που θέλετε να προβάλετε. Προς τούτο είναι δεν πρέπει να να θυσιαστεί η 
δημιουργικότητα σας.
 
• να πειραματιστείτε με την μεθοδολογία σχεδιασμού, έχοντας πάντα υπόψη ότι οι 
εφαρμογές σας θα αντανακλούν την σύγχρονη, νεωτεριστική, εναλλακτική και αισθητική 
εικόνα της εποχής μας.
 
• να μην καταφεύγετε σε προσφερόμενες λύσεις.
 
• να προτείνεται ελευθέρα οποιαδήποτε υλικά και μεθόδους για την παραγωγή του 
οπτικού υλικού
 
• να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία, συνδυάζοντας  
με δημιουργικό τρόπο.

deadline 13 Βδομάδα (τελευταία εβδομάδα του εξάμηνου)

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Χρονοδιάγραμμα, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και μαθησιακά 
αποτελέσματα, επικοινωνία με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, μπορουν να εξασφαλιστουν 
από το περιγραφή μαθήματος (subject outline)

GOOD LUCK!

>> συνέχεια από σελίδα 1

τελική παρουσίαση Οι τελικές 5 συνθέσεις πρέπει να παρουσιαστούν πάνω σε 3xA2 χαρτιά παρουσίασης.
Οι συνθέσεις πρέπει να κολληθούν πάνω στα Α2 χρησιμοποιώντας spray mount. Οι 
αποστάσεις μεταξύ των συνθέσεων πρέπει να είναι μετρημένες αναλογικά και η 
παρουσίαση να είναι καθαρή και άψογη.
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χρήσιμες 
πληροφορίες 

www.cherrycube.com/
Επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα για να βρείτε αρχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την εργασία. Για πρόσβαση στις εργασίες φοιτητών, κάντε κλικ στο τόξο 
πάνω και δεξιά της ιστοσελίδας.


