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Håndtegnede typografier Abbey Sy Hent PDF Forlaget skriver: Lær at lave dine egne kreative tekster i
smukke typografier.En inspirerende præsentation af, hvordan man kan skabe og anvende håndtegnede

typografier i kunst, kommunikation og formidling.

Håndtegnede typografier er personlige, og de fremhæver kreativiteten i din kommunikation. De kan tilpasses
enhver situation og kan både pynte på væggene i hjemmet, i kalenderen, i notesbøger, breve og skitsebøger.
Man behøver ikke at være rutineret tegner for at kaste sig ud i de mange sjove og opfindsomme fonte i bogen.
Der er skrifttyper i alle sværhedsgrader, og det vigtigste er, at man kan lide at tegne og lege med forskellige
visuelle udtryk. Forfatter Abbey Sy giver med hjælp fra fire gæstekunstnere en grundig introduktion til,

hvordan man kan designe og udvikle typografier, og læseren kan med trinvise instruktioner og billeder følge
arbejdsgangen fra ide til færdig font. Derudover indeholder bogen en gennemgang af de redskaber og

materialer, der er nødvendige for at komme i gang, samt ideer til projekter, som man kan kaste sig ud i, når
man vil afprøve sine nye skrifttyper.

Håndtegnede typografier – en kreativ indføring i kalligrafi, fonte og skriftkunst er en bog for alle kreative
sjæle, der kan lide at lege med det visuelle udtryk i kommunikation og formidling. 

 

Forlaget skriver: Lær at lave dine egne kreative tekster i smukke
typografier.En inspirerende præsentation af, hvordan man kan skabe
og anvende håndtegnede typografier i kunst, kommunikation og

formidling.

Håndtegnede typografier er personlige, og de fremhæver
kreativiteten i din kommunikation. De kan tilpasses enhver situation
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