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εργασία

“Typography is the craft of endowing human language 
  with a durable visual form” 

οι ταινίες

Έχοντας υπόψη τις ταινίες που σας έχουν δωθεί (δυο στον καθένα/βλέπε λίστα πιο κάτω), σκοπός 
της εργασίας είναι να σχεδιάσετε και να επιμεληθείτε τυπογραφικά δυο Α2 αφίσες (μια για κάθε 
ταινία). Τα τελικά σας σχέδια πρέπει να διερμηνεύουν και να αντανακλούν οπτικά, τα μηνύματα που 
θέλει να περάσει το έργο και γενικότερα το ύφος και τις στυλιστικές τάσεις που θέλει να προβάλει η 
ταινία.

Οι τυπογραφικοί μέθοδοι σχεδιασμού και παραγωγής εξαρτώνται παντελώς από εσάς (ρίξετε μια 
μάτια στα οπτικά παραδείγματα που σας έχουν δωθεί): οι αφίσες μπορεί να είναι πειραματικές, να 
γίνει χρήση φωτογραφίας, κολάζ, εικονογράφηση, κατασκευές δικές σας κτλ. Απαγορεύεται η 
χρήση γραφικών που δεν είναι αποκλειστικά δικά σας (φωτογραφία, εικονογράφηση). 

Η αφίσα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον:
α. Τον τίτλο του έργου 
β. Τον σκηνοθέτη 
γ. Τους βασικούς πρωταγωνιστές 

Καλείστε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω υποχρεωτικά βήματα: 

Α. Να παρακολουθήσετε τις ταινίες προσεκτικά έτσι ώστε να κατανοήσετε το νόημα και τα μηνύματα 
που θέλει να περάσει το κάθε έργο. Καλείστε να αναλύσετε εννοιολογικά την κάθε ταινία: πάρτε 
σημειώσεις στο sketchbook σας απο σημαντικές σκηνές, λέξεις και προτάσεις κλειδιά που 
καθορίζουν την υπόθεση του έργου έτσι ώστε να είσαστε σε θέση να παρουσιάσετε την υπόθεση 
καλύτερα. Κάνετε μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο ο για να βρείτε περαιτέρω θεωρητική ανάλυση 
της ταινίας από έγκυρες πηγές. 

Β. Να ετοιμάσετε μια μικρή παρουσίαση για μία από τις δύο ταινίες (7 λεπτών) η οποία θα 
παρουσιαστεί την δεύτερη βδομάδα. Η παρουσίαση αυτή πρέπει να ακολουθεί με ακρίβεια την σειρά 
και την δομή όπως αναγράφεται στη επόμενη σελίδα (βλέπε δομή παρουσίασης). 

Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style

Θησέας Μουζουρόπουλος
Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού - ΠΓΤ 204
Εαρινό Εξάμηνο 

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 και προσχέδια για την κάθε περίπτωση 
• Μέγεθος: A2
• Ποσότητα: 2 Αφίδες
• Deadline: 13 βδομάδα (ενδιάμεση εξέτάση) + τελικές εξετάσεις (τελική 
παρουσιάση/αξιολόγηση)

 1.Ted (2012) - Seth MacFarlane
 2.Pi (1998) - Darren Aronofsky
 3.Beautiful Mind (2001)- Ron Howard
 4.Groundhog Day (1993) - Harold Ramis
 5.Good Will Hunting (1997) - Gus Van Sant
 6.Catch Me If You Can (2002) - Steven Spielberg
 7.Reservoir Dogs (1992) - Quentin Tarantino
 8.Cube (1997) - Vincenzo Natali 
 9.Interstellar (2014) - Christopher Nolan 
 10.Fight Club (1999) - David Fincher
 11.American Psycho (2000) - Mary Harron
                 12.Seven (1995) - David Fincher

 13.Sphere (1998) - Barry Levinson
 14.The Usual Suspects (1995) - Bryan Singer
 15.Twelve Monkeys (1995) - Terry Gilliam
 16.The Shining (1980) - Stanley Kubrick
 17.Memento (2000) - Christopher Nolan
 18.Run Lola Run (1998) - Tom Tykwer
 19.Shutter Island (2010) -  Martin Scorsese
 20.Arrival (2016) - Denis Villeneuve 
 21.Dogtooth (2009) - Yorgos Lanthimos  
 22.Inception (2010) -  Christopher Nolan
 23.The Matrix (1999) - Wachowski Brother
                 24.The Wolf of Wall Street (2013) - Martin Scorsese

typographic posters: films 



δομή 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.

exams

1. Σύντομη περίληψη του έργου (50 λέξεις) - Σχόλια και εν συντομία εννοιολογική ανάλυση.  
*Σημειώστε ότι θα παρουσιάσετε την μία από τις δύο ταινίες προς το παρόν

2. Αναφορά (εν συντομία) στις σημαντικές σκηνές, λέξεις και προτάσεις κλειδιά που καθορίζουν την 
υπόθεση και τα μυνηματα που θέλει να περάσει το έργο

3. Πολύ σύντομη οπτική έρευνα που περιγραφεί τις δημιουργικές προσπαθείες που έχουν γίνει στο 
παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο. Αν υπάρχει τέτοιο υλικό τότε εξηγήστε ποιά παραδείγματα 
είναι προς αποφυγή και γιατί και ποια παραδείγματα είναι προς έμπνευση

4. Σύντομη περιγραφή του αρχικού σας δημιουργικού κόνσεπτ (των αρχικών ιδεών σας) σχετικά με 
τον σχεδιασμό της αφίσας. Δεν αναμένουμε να έχετε προσχέδια αλλά αναμένουμε να δούμε οπτική 
έρευνα από βιβλία γραφιστικής ή από έγκαιρες πηγές σχεδιασμού στο διαδύκτιο που περιγράφουν 
καλύτερα τις αρχικές σας ιδέες. Αναφερθείτε στην μεθοδολογία σχεδιασμού που πιστεύετε ότι 
συνάδει με το ύφος και γενικότερα το στυλ του έργου. Παρουσιάστε λίγα οπτικά παραδείγματα Π.Χ 
αναφερθείτε σε κάποιο κίνημα της γραφιστικής ή αναφερθείτε στο στυλ κάποιου σχεδιαστή.   
Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και επιχειρηματολογία έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί 
να καταλάβει πως θα προσεγγίσετε οπτικά την ιδέας σας.
 

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

Εβδομάδα 13
Ενδιάμεση παρουσιάση

Τελικές Εξετάσεις
Τελική παρουσιάση & αξιολόγηση


