
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

εργασία

οι φράσεις

Έχοντας υπόψη τις φράσεις που πρόκειται να σας δοθούν (τέσσερις), σκοπός της εργασίας είναι:

α. αρχικά να διεξαχθεί μια έρευνα γύρω από την προσωπικότητα και το δημιουργικό στυλ του 
σχεδιαστή που είπε την συγκεκριμένη φράση, καθώς και να αναλυθεί εννοιολογικά το νόημα της 
κάθε φράσης. Μετέπειτα, καλείστε να ετοιμάσετε μία παρουσίαση όπου θα παρουσιάσετε τα πιο 
πάνω καθώς οπτικό υλικό που θα στηρίζει/επεξηγεί το δικό σας κόνσεπτ και γενικότερα την δική σας 
σχεδιαστική σας προσέγγιση (βλέπε επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσίαση σας).

β. να πειραματιστείτε και να δημιουργήσετε διάφορες τυπογραφικές συνθέσεις, μέχρι να 
καταλήξετε σε ένα τυπογραφικό σχεδιασμό (ένα για κάθε φράση) ο οποίος θα αντανακλά οπτικά 
(τυπογραφικά) το νόημα και την έννοια της φράσης. Σημειώστε ότι θα πρέπει να παρουσιάσετε 
Τουλάχιστον πέντε διαφορετικές ιδέες/πειραματισμούς (προσχέδια) για την κάθε περίπτωση 
(φράση) 
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Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

συνέχεια στην επομένη σελίδα >>

προεργασία
 παρουσιάσεις 
τελική εξέταση

• Eνα sketchbook ως τεκμήριο της έρευνας, επεξεργασίας και πειραματισμού.
• Τουλάχιστον πέντε διαφορετικές ιδέες (προσχέδια) για την κάθε περίπτωση (φράση)
• Μέγεθος: 16 Χ 11 cm
• Ποσότητα: 4 χ κάρτ ποστάλ
• Deadline: 6 βδομάδες

1. ‘When a type design is good it is not because each individual letter of the 
alphabet is perfect in form, but because there is a feeling of harmony and 
unbroken rhythm that runs through the whole design, each letter kin to every 
other and to all’ - Frederic Goudy

2. ‘Less is more’ - Mies Van Der Rohe

3. ‘Computers are to design as microwaves are to cooking’ -  Milton Glaser

4. ‘Typographical design should perform optically what the speaker creates through
voice and gesture of his thoughts’ - El Lissitzky

5. ‘You can have an art experience in front of a Rembrandt...or in front of a piece of graphic design’ - 
Stefan Sagmeister

6. ‘Typography has one plain duty before it, and that is to convey information in writing’- Emil Ruder

7. ‘Design is everything. Everything! - Paul Rand

8.‘Good design goes to heaven; bad design goes everywhere’ - Mieke Gerritzen

9. ‘There are three responses to a piece of design - yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for’ - 
Milton Blazer

10. ‘The meaning is in the content of the text and not in the typeface, and that is why we loved 
Helvetica very much’  - Wim Crouwel

11. ‘Graphic design will save the world right after rock and roll does’ -  David Carson

12. ‘The use of the grid implies: 
the will to systematize, to clarify / the will to penetrate to the essentials, to concentrate / the will to 
cultivate objectivity instead of subjectivity / the will to rationalize the creative and technical production 
processes / the will to integrate elements of colour, form and material / the will to achieve architectural 
dominion over surface and space / the will to adopt a positive, forward-thinking attitude / the 
recognition of the importance of education and the effect of work devised in a constructive and 
creative spirit’ -  Josef Muller-Brockmann

13. ‘Design is so simple, that's why it is so complicated’ - Paul Rand

14. ‘Perfect typography is certainly the most elusive of all arts’ - Jan Tschichold

κάρτ ποστάλ - φράσεις διάσημων γραφιστών 



πλάνο παρουσίασης

πρόκληση Σας δίνετε η πρόκληση:
 
• να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική εργασία 
σας, με ευκρίνεια και σαφήνεια, να επικοινωνεί τις πληροφορίες και γενικότερα 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.

παρουσίαση

1. Παρουσίαση έρευνας (οπτικής και μη) σχετικά με την προσωπικότητα και το δημιουργικό στυλ του 
σχεδιαστή που είπε την κάθε φράση: Που, ποτέ, γιατί?  Σχόλια και ανάλυση. Σύντομη αναφορά στο 
σχεδιαστικό κίνημα όπου ο συγκεκριμένος χρειαστείς ήταν εμπλεκόμενος.

2. Να αναλυθεί εννοιολογικά το νόημα της κάθε πρότασης παρουσιάζοντας οπτικό υλικό και 
παραδείγματα που υποστηρίζουν την ανάλυση σας. (περιληπτικά)

3. Οπτική έρευνα που περιγραφεί τις δημιουργικές προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν με 
σκοπό την επικοινωνία των φράσεων που σας έχουν δωθεί. Αν υπάρχει τέτοιο υλικό τότε πρέπει να 
επεξηγήσετε πια από αυτά τα παραδείγματα είναι προς αποφυγή και ποια από αυτά είναι πηγή 
έμπνευσης.

4. Περιγραφή των δικών σας σχεδιαστικών ιδεών (κόνσεπτ) 

5. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε σε κάθε 
περίπτωση. Η παρουσίαση πρέπει να στηρίζεται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα υφιστάμενα 
οπτικά παραδείγματα. Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και επιχειρηματολογία 
κάνοντας χρήση έντυπων και ψηφιακών μεθόδων έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να καταλάβει πως 
θα εφαρμοστεί οπτικά το βασικό κόνσεπτ προσέγγισης. 

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

A2

16cm

11cm

ασπρο ή μαυρο χαρτονάκι

Πρέπει να φέρετε τη δουλειά σας έντυπη, 

δηλαδή τυπωμένα και κολλημένα πάνω σε 

ενα Α2 χαρτόνι. 

Σιγουρευτείτε ότι έχουν όλα κοπεί σωστά 

και έχουν κολλήσει με ίσες αποστάσεις


