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En grundbog, der henvender sig til alle, som vil være bedre til at løse formproblemer, når format, typografi,

illustrationer og farver skal danne en harmonisk helhed.

Forskellige teorier demonstreres gennem konkrete eksempler fra hverdagen, fx bøger, aviser og brochurer -
samt et par fra Internettet.

For at opnå større økonomisk frihed har forfatteren selv scannet alle illustrationer på en billig desktop
scanner, og det har samtidig givet mulighed for spontant at benytte, hvad der er kommet ind af brevsprækken.

Prisen har til gengæld været lidt moiré, forkerte farver, for lyse eller mørke billeder.

Smukkere grafisk design" er et resultat af forfatterens mange års aktive virke som grafisk designer og som
forsker/underviser på Den Grafiske Højskole. Henrik Birkvig baner med denne bog nye veje inden for de rent

formmæssige forhold i forbindelse med grafisk design.

Forordet slutter med et citat af den tyske designer Erik Spiekermann:

"Som designer af informationer finder jeg det forbløffende, at de tricks, jeg har lært ved at designe køreplaner,
blanketter osv., alle sammen kan overføres til elektroniske medier".

Nogle af bogens kapitler:
- Lær at se grafiske elementer
- Kontrasternes betydning

- Det gyldne snit
- Gestaltlovene er sanselove

- Skab nærhed eller afstand med stil, æstetik og smag
- Form, typografi, illustration og farve

- Nogle arbejdsmetoder
- Redesigns

"

 

Forlaget skriver: Smukkere grafisk design
En grundbog, der henvender sig til alle, som vil være bedre til at løse
formproblemer, når format, typografi, illustrationer og farver skal

danne en harmonisk helhed.

Forskellige teorier demonstreres gennem konkrete eksempler fra
hverdagen, fx bøger, aviser og brochurer - samt et par fra Internettet.

For at opnå større økonomisk frihed har forfatteren selv scannet alle
illustrationer på en billig desktop scanner, og det har samtidig givet

mulighed for spontant at benytte, hvad der er kommet ind af
brevsprækken. Prisen har til gengæld været lidt moiré, forkerte

farver, for lyse eller mørke billeder.

Smukkere grafisk design" er et resultat af forfatterens mange års
aktive virke som grafisk designer og som forsker/underviser på Den
Grafiske Højskole. Henrik Birkvig baner med denne bog nye veje



inden for de rent formmæssige forhold i forbindelse med grafisk
design.

Forordet slutter med et citat af den tyske designer Erik Spiekermann:

"Som designer af informationer finder jeg det forbløffende, at de
tricks, jeg har lært ved at designe køreplaner, blanketter osv., alle

sammen kan overføres til elektroniske medier".

Nogle af bogens kapitler:
- Lær at se grafiske elementer
- Kontrasternes betydning

- Det gyldne snit
- Gestaltlovene er sanselove

- Skab nærhed eller afstand med stil, æstetik og smag
- Form, typografi, illustration og farve

- Nogle arbejdsmetoder
- Redesigns

"
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