
 

 

KORT E MODULE 
T YPOGR AFISCH 
ON T W ER PPROCES 2018

Plantin Instituut voor Typografie

Het is niet ‘gratuit’ om te stellen dat het ontwerpvak 
complex is geworden. Ontwerpen gaat immers niet enkel 
over lineaire keuzes: één vraag, één antwoord.

De actuele ontwerpvragen waarmee ontwerpers worden 
geconfronteerd, zijn niet uitsluitend esthetisch van aard, 
ze bevinden zich in het spectrum van een complexe 
maatschappij en de antwoorden zijn dus pluriform. 

Zo ook met typografie. Een vakgebied dat de laatste 
decennia een hoge vlucht heeft genomen en dat gezien de 
digitale ontwikkelingen ook bijzonder hoogtechnologisch 
is geworden. Niettemin blijven essentiële ontwerpvragen 
overeind. Vragen die o.m. te maken hebben met de 
oplossingsgerichtheid en het doel van typografie. 

We gaan op zoek naar diverse 
mogelijke cases en leggen 
individueel of in groep de 
focus op één van de ontdekte 
problematieken. Vervolgens, 
distilleren we via analyse 
een ontwerpvraag die we via 
grondig ontwerponderzoek 
ombuigen naar een mogelijke 
oplossing. We ontwikkelen 
een plan van aanpak en eerste 
ontwerpstudies. 

Inschrijvingsgeld: € 420 (reductie mogelijk)
Aanvang lessen: 27 januari 2018 
Lessenrooster: 4 zaterdagen: 27 januari, 3 en 24 februari en 3 maart 2018,  
telkens van 13.50 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 

www.plantininstituut.be  Plantin Genootschap vzw, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
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ople i di ng

– Vrije kunsten – Hoger Kunstonderwijs  
Sint-Lukas Brussel/luca (1981) 

– Pedagogisch diploma Hoger Kunstonderwijs, 
Hogeschool Sint-Lucas Gent/luca (1981)

loopbaan

– Docent grafisch ontwerp, Sint-Lucas 
Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool  
(sinds 1990)

– Hoofd afstudeerrichting grafisch ontwerp,  
Sint Lucas Antwerpen, Karel de Grote-
Hogeschool (sinds 2012)

– Organisator Integrated Conferenties,  
Sint Lucas Antwerpen, Karel de Grote-
Hogeschool (sinds 2007)

– Gastdocent La Cambre, Brussel (sinds 2016)

– Oprichter van visionandfactory – integrated 
design (sinds 1990)

– Hoofdredacteur en mede-uitgever 
Addmagazine.be, een internationaal magazine 
over print en media (van 2005 tot 2016)


