ŠTUDIJSKO LETO 2021/22
2GMT – IZREDNI ŠTUDIJ
VAJE: TIPOGRAFSKO NAČRTOVANJE

TERMINSKI PLAN IZVEDBE VAJ

IZBOR TEME za oblikovanje pisave: 1. 12. 2021
Na predavanjih boste profesorici javili svojo temo
na podlagi katere boste oblikovali svojo pisavo.
PREDSTAVITEV SKIC ČRK: 8. 12. 2021
Svoje skice boste v sklopu predavanj predstavili v kratki predstavitvi
(na kratko, največ 3 prosojnice).

ODDAJA SKIC ČRK: 12. 12. 2021
(skenirane, v svojo mapo na Google Drive)
Skicirali boste 12 črk s katerimi boste predstavili in dodelali idejo za svojo pisavo:
– črke morajo biti skicirane s svinčnikom na milimetrski papir
– obvezna je določitev cm mreže in označeni črkovni pasovi
(v 10 cm višine morajo biti vsi trije črkovni pasovi)
– oddate skenirane skice (JPG, PDF) v svojo mapo na Google Drive
– korekture boste dobili na mail

1. VAJE: 18. 12. 2021 od 9. do 13. ure
– uvod v vaje
– predstavitev programa Glyphs
– predstavitev programa FontLab
– korekture skic
– navodila za začetek oblikovanja črk v programu
– delamo po knjigi Designing Type (Karen Cheng)

ODDAJA 20 ČRKOVNIH ZNAKOV: 2. 1. 2022
(OpenType datoteko na Google Drive)
– oblikovati morate 20 črk (iz celotnega nabora iz navodil za vaje); male ali velike (po želji)
– v Glyphs ali FontLab programu (trial verzija deluje 30 dni)
– če nimate dostopa do programov Glyphs in FontLab, lahko črke oblikujete v programu Adobe
Illustrator, vendar je obvezna nastavitev centimeterske mreže in obvezno morate označiti
črkovne pasove v katere potem vmestite črke
– črke oddate v svojo mapo na Google Drive
– oddate v formatu Glyphs ali Open Type ali Adobe Illustrator

2. VAJE: 8. 1. 2022 od 9. do 13. ure
– korekture 20 črkovnih znakov
– konzultacije

ODDAJA 10 ČRKOVNIH ZNAKOV in ŠTEVIL:
13. 1. 2022 (OpenType datoteko na Google Drive)
– oblikovati morate števila od 0 do 9 (skupaj 10 znakov)
– oblikovati morate še preostalih 10 črkovnih znakov iz nabora, ki so navedena v navodilih za vaje
(skupaj 30 znakov)
– poleg tega oddate tudi popravljene črkovne znake, glede na podane korekture iz 2. vaj
– znake in črke oddate v svojo mapo na Google Drive
– oddate v formatu Glyphs ali Open Type ali Adobe Illustrator

3. VAJE: 15. 1. 2022 od 9. do 13. ure
– korekture 10 črkovnih znakov in številk
– konzultacije
– navodila za nastavitev metrike

ODDAJA KONČNIH IZDELKOV: 23. 1. 2022
Oddate pisavo, ki mora vsebovati 30 črkovnih znakov in številke
v OpenType datoteki na Google Drive v svojo mapo.

