
KORT E MODULE 
GESCH IEDENIS VAN  
DE DRUKLET T ER  2019

Plantin Instituut voor Typografie

Inschrijvingsgeld: € 420 
Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit  
komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld.  
Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.
Docent: John A. Lane 
Aanvang lessen: 26 oktober 2019 
Lessenrooster: 4 zaterdagnamiddagen: 26 oktober, 16, 23 en 30 november  2019 
telkens van 13.50 uur tot 16.40 uur 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar plantin.instituut@stad.antwerpen.be  
Vermeld daarbij voor welke opleiding je geïnteresseerd bent.

www.plantininstituut.be  Plantin Genootschap vzw, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen

Besproken wordt de relatie en de invloed van 
de kalligrafische en de gegraveerde letter op de 
drukletter, vanaf de uitvinding van de losse ’loden’ 
letter tot het fotografische en digitale letterbeeld.

We belichten het Latijnse alfabet met de 
belangrijkste ontwikkelingsvormen, de Gotische 
en de Romeinse lettervormen en hun varianten, 
met cursief en schreefloos. Het geheel wordt 
geplaatst in een historische context met betrekking 
tot technologie, economische aspecten, politiek 
en kunststromingen (renaissance, barok, 
neoclassicisme, modernisme, enz.).

De belangrijkste stempelsnijders (graveurs) en 
letterontwerpers worden toegelicht, vanaf het 
begin (Jenson, Griffo, Garamont) tot in de tweede 
helft van de twintigste eeuw (Frutiger, Zapf).

d o c e n t

John A. Lane

o p l e i d i n g  e n  l o o p b a a n

–  BS cum laude in de natuurkunde bij Yale 
University

–  Freelance boek- en drukhistoricus gespecialiseerd 
in de geschiedenis van de drukletter, 
stempelsnijders en lettergieters

–  doceerde al in binnen- en buitenland
–  mede-auteur van het standaardwerk ‘Dutch 

Typefounders’ Specimens’
–  auteur van ‘Early Type Specimens at the 

Plantin-Moretus Museum’ (2004)
–  auteur van ‘The Diaspora of Armenian Printing 

1512-2012’ (2012)


