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Emigré’nin iki kurucu orta¤›ndan biri
(di¤eri efli Rudy Vanderlans). 1961’de
Bratislava, Çekoslavakya’da do¤an Licko,
1968’de ABD’ye göç etti. 1984’te Ilo
Berkeley’den grafik iletiflim derecesiyle
mezun oldu. ‹lk grafik dergisi 1984 y›l›nda
yay›n hayat›na girdi. Licko’nun Macintosh
bilgisayar›yla tasarlad›¤› dijital fontlarla
bas›lan dergi, elefltirel bir tart›flma zemini
oluflturdu¤undan farkl› bir bak›fl aç›s›yla
kurallar› hiçe sayd›, dikkat çekti.
Farkl›l›klar›n› grafik tasar›m dünyas›nda
kült haline getirdi. Licko’nun tasarlad›¤›
fontlar›n gördü¤ü ilgi, bugün dünyan›n
her yerine da¤›t›lan Emigré fontlar›n›
bafllatm›fl oldu.

Zuzana Licko
Grafik tasar›m genç bir meslek ve sanat›n ça¤lardan
beri keyfini sürdü¤ü elefltirel analiz ve belgelemenin
henüz bafl›nda. Tasar›m›n de¤erinin ve kültür ile olan
iliflkisinin anlafl›lmas›, geliflimi aç›s›ndan hayati önem
tafl›yor.

Yaz› karakteri tasarlamaya nas›l bafllad›n?
Resmi e¤itimim grafik tasar›m üzerine. Bu süre içinde
yaz› karakterlerine hayranl›k duymaya bafllad›m.
Onlar›n tipografik bir çal›flma üzerindeki gücünü fark
ettim; do¤ru karakter seçiminin tipografiyi nas›l
etkiledi¤ini... Örne¤in bir logo, birkaç alfabetik
karakterin tasar›m›ndan oluflabiliyor.

Ama bir karakter tasarlaman›n süreci benim için bir
bilinmeyendi, ta ki 1984 y›l›nda bir Macintosh’la
tan›flana kadar. Tabii o zamanlar teknoloji basit ve
kavramas› kolay bir fleydi. Bir de gördüm ki, bitmap
fontlar font tasarlamak için iyi bir bafllang›çt›. Bundan
sonra, daha sofistike font tasarlamadaki tecrübem ve
yetene¤im, Macintosh’un daha geliflmifl font
programlar› üretmesiyle paralel geliflti.

Emigré fontlar› nas›l bafllad›?

Macintosh’tan önce, font tasar›m› yüzy›llar boyunca
uzmanlara b›rak›lm›fl seçkin bir disiplin olarak var
oldu. Bugünkü kiflisel bilgisayarlar iste¤e özel alfabeler
yaratma olana¤›n› veriyor, daha kiflisel ifade biçimleri
için potansiyel tafl›yor. Macintosh kullanmaya
bafllad›¤›m›zda, eflim Rudy vanderLans Emigré
dergisini yeni ç›karmaya bafllam›flt›. Dergiye özel
fontlar tasarlama ihtiyac›, o günlerde Macintosh’un
sundu¤u font seçeneklerinden daha orijinal ve etkili
fontlar kullanma iste¤inden do¤du. Grafik tasar›mc›lar
olarak elimize geçen bu yeni olana¤›, tasar›mlar›m›zda
test etme ve uygulama f›rsat› hoflumuza gitti.

‹lk Emigré fontlar›m bitmap format›nda, “dot matrix”
yaz›c›lar içindi. Yüksek çözünürlükteki Postscript
teknolojisinin geliflmesiyle, ilk yüksek çözünürlüklü
fontlar›m›, eski bitmap fontlar›mdan yola ç›karak
tasarlad›m.

Macintosh ve Postscript fontlar daha yokken,
tasar›mlar›nda özellikle tercih etti¤in karakterler
var m›yd›?

Helvetica, Futura ve Bodoni ile çal›flmay› seviyordum
ama Macintosh’un pazara ç›kmas› benim mezun
oldu¤um y›la denk geldi. Bu yüzden Macintosh öncesi
çal›flmalar›m›n, en az›ndan tipografik olanlar›n geçmifli
fazla geriye gitmiyor. Y›llarca elle mizanpaj yapt›¤›m›
hat›rl›yorum. Bu süre içinde mizanpaj porgramlar›
geliflti ve bugünkü bask› öncesi kaliteye ulaflt›.
Macintosh’u ilk kullanmam font tasarlamak ve dizgi
yapmak içindi.

__________________________________________

Bir yaz› karakteri alfabenin dekoratif ifade
biçimidir; bir tezahürüdür. E¤er alfabe kelimeleri
ifade ediyorsa, bir yaz› karakteri de kelimelerin
ses tonunu, stilini ve tavr›n› ifade ediyor.

Emigré: 1984 y›l›nda Berkeley’de Zuzana Licko
ve Rudy vanderLans taraf›ndan ç›kar›lan bir
tasar›m kültürü dergisi olarak bafllad› ve deneysel
bir tasar›m flirketine dönüfltü. Çiftin yaratt›¤› font
evi masaüstü yay›nc›l›¤›n bütün olanaklar›n›
kulland›; Macintosh’un yayg›nlaflmas›ndan
beslenen ve olanaklar›n› zorlayan Emigré’nin
ticari baflar›s› 1991’den sonra artt›. Emigré
fontlar› Nike ve Cadillac reklamlar›ndan,
McDonald’s’›n tepsi altlar›na kadar farkl› yerlerde
kullan›ld›. Emigré’nin tarz› özellikle David
Carson’un sanat yönetmenli¤ini yapt›¤›, 1990-
1991 aras› tasar›m dünyas›ndan rüzgâr gibi geçen
Beach Culture Dergisi ile popülerleflti. Beach
Culture’› takip eden Ray Gun ise deneysel tasar›m›
ticarilefltiren ilk dergi oldu.
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Yeni font tasar›mlar› için nas›l fikir buluyorsun?

‹lham›m›n ço¤unu o s›rada çal›flt›¤›m malzemeden
al›r›m. Çözülmesi gereken bir problem veya  bir üretim
tekni¤inin oluflturabilece¤i özgün bir sonuç arar›m.
Font tasarlama merak›m ilk Macintosh ekranlar›nda
ve yaz›c›larda okunabilen ve görsel olarak ilginç olan
bitmap’lere duydu¤um ihtiyaçla do¤du. Yüksek
çözünürlüklü Postscript teknolojisiyle beraber bu ilk
çal›flmalar›mdan yola ç›karak yeni tasar›mlar
gelifltirdim. Son zamanlarda yapt›¤›m Base 9 ve Base
12 için bu çal›flmalar›ma geri dönüp bakt›m. Base
ailesi, hem bugünün düflük çözünürlüklü ekran
görüntüleri hem de yüksek çözünürlüklü bask› ortam›
için uyumlu fontlar sunuyor.

Son zamanlarda daha geleneksel fontlara ilgi duymam›n
sebebi ise, Emigré’in yaz› a¤›rl›kl› bir içeri¤e a¤›rl›k
vermesiyle birlikte uzun metinlerin dizimine uyun
fontlara duyulan ihtiyaç. Benim Baskerville yorumum
olan Mrs Eaves, görsel ilgiyi art›ran, geleneksel
ça¤r›fl›m› olan karakterler yaratma f›rsat› verdi.

Yeni veya deneysel bir tasar›m›n geçerlili¤ini nas›l
s›n›yorsun?

Tasar›m bir problemi ele ald›¤›m›zda yeni birfley
yaratmakt›r, ayn› problem olsa bile. Zaman geçtikçe,
ayn› probleme önerilen çözüm de¤iflmek zorundad›r
çünkü ba¤lam zamanla de¤iflir ve anlam kayar.
Dolay›s›yla “her zamanki çözüm” zamanla s›k›c›
olmaya bafllar ve seyircinin ilgisinin azalmas›na neden
olur.

Ayr›ca, yeni teknolojiler ve ortamlar tasar›mc›lar›n
u¤raflmas› gereken yeni sorunlar üretir. En baflar›l›
deneysel tasar›mlar ço¤u zaman bu yeni, keflfedilmemifl
teknolojilerin ihtiyaçlar›na cevap verir.

“Kes yap›flt›r” veya modifiye edilmifl fontlar
hakk›nda ne düflünüyorsun?

Font türetmek için kullan›lan “kes yap›flt›r” fenomeni
çok popüler, çünkü yeni keflfedilmifl bir oyuncak gibi.
Fontlar çok popülerleflti çünkü art›k herkesin kendi
bilgisayar›na istedi¤i kadar fontu yükleme imkan› var.
Ayn› bilgisayara bir font program› da yüklendi¤inde,
font yaratmaya karfl› duyulan ilgi art›yor. Ama gerçek
flu ki, ço¤u insan mevcut fontlar›n üzerinde oynaman›n
ötesine geçemiyor çünkü orijinal bir yaz› karakterini
tasarlamak ve üretmek için emek ve ba¤l›l›k gerekiyor.
Tabii ki fontlar üzerinde denemeler ve de¤ifliklikler
yapman›n bir sak›ncas› yok, kiflisel kullan›m›n›zla
s›n›rl› kald›¤› ve fontun orijinalini sat›n ald›¤›n›z
sürece. Burada sorun fontun yarat›c›lar›na gerekli telif

ve referanslar verilmeden söz konusu tasar›mlar›n
da¤›t›lmas›ndan ç›k›yor. Fontlar›n bu flekilde ço¤almas›,
zaten yaz›n›n az bilinen geçmiflini daha da karmafl›k
hale getiriyor.

Yaz›n›n tasarlanmas›, son zamanlara kadar özel bir
aland›. Bu yüzden di¤er tasar›m disiplinlerine k›yasla
bu konuda daha az bilgi var. Ço¤u zaman insanlar
yaz›n›n tasarland›¤›n› unutuyorlar; nesilden nesile
geçen statik formlar olduklar›n› san›yorlar. En önemli
s›k›nt›lardan biri tasarlanm›fl ifllerde, kullan›lan yaz›
karakterlerine dair künyenin verilmemesi. Bir projede
eme¤i geçen grafik tasar›mc›, sanat yönetmeni,
foto¤rafç›, illüstratör hatta matbaan›n ad› verildi¤i
halde, kullan›lan fontun veya onu tasarlayan kiflinin
ad›na rastlad›¤›m›z enderdir. Ortaya ç›kan iflin büyük
bir bölümü fontlarla tasarlanm›fl olsa bile.

Kiflisel bilgisayarlar›n, özellikle de Macintosh’un
tasar›m üzerinde etkisi ne oldu?

Kiflisel bilgisayarlar tasar›m› demokratiklefltirdi. S›radan
insanlarla profesyonel tasar›mc›lara neredeyse eflit
imkanlar sunuyor.

Bilgisayarlardan önce ço¤u insan yaz›l› iletiflimi daktilo
ile gerçeklefltiriyordu. Tasar›m›n s›n›rlar› bugünkü
elektronik posta gibiydi; resimsiz karakterler. Burada
tart›flmaya aç›k olan fley s›radan insanlar›n bugünkü
imkanlarla daha iyi iletiflim kurup kuramad›klar›.
Birtak›m opsiyonlar›n ve seçeneklerin artm›fl olmas›,
do¤ru kullan›ld›¤› takdirde iletiflimin gücünü
art›rabilece¤i gibi, bilgisizce kullan›ld›¤›nda mesaj›
bir karmafla içinde bo¤abilir.

Bir hesap makinesiyle aç› hesaplamak nas›l geometrinin
derinliklerini kavrad›¤›m›z anlam›na gelmiyorsa,
s›radan bir insan›n en son ç›kan masaüstü yay›nc›l›k
program›n› kullan›yor olmas› da tasar›m›n iç mant›¤›n›
bildi¤i anlam›na gelmez. Sadece bu izlenimi yarat›r.
Bize say›s›z seçenekler sunan daha h›zl› ve güçlü
bilgiifllem teknolojileri gelifltikçe, tasar›mc›lar›n artan
imkanlar aras›ndan do¤ru seçimleri yapma konusunda
daha bilgili olmalar› gerekecek.

__________________________________________

Baz› opsiyonlar›n ve seçeneklerin artm›fl olmas›,
do¤ru kullan›ld›¤› takdirde iletiflimin gücünü
art›rabilece¤i gibi, bilgisizce kullan›ld›¤›nda
mesaj› bir karmafla içinde bo¤abilir.

__________________________________________



Tasar›m›n sanatla iliflkisi nedir?

Tasar›m genelde ifllevi olan sanatt›r. Ayn› ifllevsel
boyut, tasar›mdaki sanat› görünmez hale getirir. Grafik
tasar›m genç bir meslek ve sanat›n ça¤lardan beri
keyfini sürdü¤ü elefltirel analiz ve belgelemenin henüz
bafl›nda. Tasar›m›n de¤erinin ve kültür ile olan
iliflkisinin anlafl›lmas›, geliflimi aç›s›ndan hayati önem
tafl›yor. Müzeler, koleksiyonlar ve sergiler için bir
forum yaratarak bu konuda önemli rol oynamaya
bafllad›. Örne¤in, Ulusal Tasar›m Müzesi’nin yak›n
zamanda gerçeklefltirdi¤i “Mesajlar› Kar›flt›rmak”
sergisi tasar›m ve tipografiyi ele ald›. San Francisco
Ça¤dafl Sanatlar Müzesi endüstriyel ve grafik tasar›m›
konu alan sergiler serisine devam ediyor.

Ciddi font tasar›mc›lar› için s›radaki trend
“revizyonlar” m›?

Onlar›n ad›na birfley diyemem ama benim bu konuda
ilgimi uyand›ran iki etken var: Birincisi günümüz
bilgisayar›n›n geldi¤i sofistike nokta, ikincisi ise
Emigré dergisinin içeri¤inin giderek daha kavramsal
ve metin odakl› olmas›.

Bir zamanlar kiflisel bilgisayarlar›n yaz› tasarlamaya
getirdi¤i s›n›rlamalar (ki beni de onlar
heyecanland›rm›flt›) bugünkü standart grafik tasar›m
ortam›nda kalmad›. Sorunlar düflük çözünürlükteki
ortamlarda hala devam ediyor ama bir tasar›mc›n›n
kulland›¤› bilgisayarda sunulan araçlar, s›n›rs›z formlar
üretebilir.

Benim için daha önemli bir faktör, tasarlad›¤›m fontlar›n
Emigré dergisinde kullan›lmalar›. fiu anda dergi daha
çok elefltirel metin ve daha az görsel malzeme içeriyor.
Bu yüzden metin fontlar›na a¤›rl›k vermem do¤al;
‘revizyon’lar ise bafllamak için uygun bir yer. Bir öze
dönme yolu.

‘Revizyonlar’ için nas›l bir araflt›rma yap›yorsun?

Filosofia için araflt›rma yaparken Bodoni’nin farkl›
versiyonlar›na bakt›m; Bodoni’nin orijinal bas›l›
ifllerinden ITC Bodoni gibi revizyonlara kadar. Ancak,
hiçbirini bir model olarak kullanmad›m. Ben Bodonimi
haf›zadan çizdim; temel proporsiyonlar› korumak için
ölçüleri k›lavuz olarak kulland›m. Benim Baskerville
revizyonum olan Mrs Eaves için de ayn› yolu izledim.

__________________________________________

Bir font tasarlarken, ögelerin tekrar› ile genel
görünüm aras›nda ince bir denge gözetmek
gerekir. Hiçbir harfin bir di¤erine fazla
benzememesi, kar›fl›kl›k yaratacak kadar da
ayr›flmamas› gerekir.

__________________________________________

Benim revizyonlar›mdaki birçok detay›n tarihsel bir
dayana¤› yok. Mesela Filosofia’n›n miniskül “s”
harfinin uçlar›n›n yuvarlak oluflu, bu karakterin
yuvarlak serifli olmas› yönünde verilmifl bir tasar›m
karar›na dayan›yor. Bir revizyon çizerken her karakterin
fleklini kendi duyarl›l›klar›m do¤rultusunda sorgular›m,
sanki orijinal bir tasar›m yarat›r gibi.

Fontlara verdi¤in isimler tasar›mdan m› esinleniyor,
yoksa ismin önce geldi¤i zamanlar var m›? Bir isim
ne kadar önemli?
Fontlar›n isimleri bir flekilde tasar›ma at›fta bulunuyor
ama farkl› dayanaklar› da oluyor. ‹sim bir tarihi
referansa, teknik bir detaya veya süslemeci bir tarife
gönderme yapabilir. Her fontun isimlendirme süreci
t›pk› kendisi gibi, özel.
__________________________________________

Seramikle u¤raflmaya, yorucu bir ifl olan font
tasar›m›ndan uzaklaflmak için bafllad›m. Dijital
ortamda özlemini çekti¤im bir “nesne
yaratmak”tan çk zevk al›yorum. Y›llar içinde
çömlekçlikle font tasar›m› aras›nda benzerlikler
ve karfl›tl›klar oldu¤unu fark ettim.

Tabii her iki disiplin de görsel ve yap›sal olarak
dengeli biçimler yaratmakla, iç ve d›fl formlar›n
iliflkisiyle u¤rafl›yor. Her ikisi de e¤imlerin
geçifllerini çözmeyi gerektiriyor; çömle¤i
biçimlendirirken, konsepti basit bir çizginin
kavisler oluflturmas›na indirgeyebilirsiniz. Bu da
simetrik kesitin yar›s›n› temsil eder. Bu geçifller
ve formlar›n dengeye oturmas› ile bir harfi
oluflturan k›vr›mlar aras›nda benzerlikler var.

__________________________________________

En son klasik revizyonlar›n olan Mrs Eaves ve
Filosofia’n›n isimlerini nas›l buldun?

Filosofia’y› buldu¤umuz zaman, Bodoni’nin kökenini
yans›tacak ‹talyanca bir isim ar›yorduk. Filosofia
italyanca “felsefe” demek; ayr›ca kula¤a da hofl geliyor.

Mrs. Eaves’in daha uzun bir hikayesi var. John
Baskerville’in efli olan Sarah Eaves’in ismini verdik.
Baskerville iflini kurarken, Mrs Eaves evin bak›c›s›
olarak yan›na yerlefliyor. Efli, yani Mr. Eaves ölünce
bir süre sonra Baskerville ile evleniyor. Caslon ve
Bodoni’nin dullar›, Fournier’nin k›zlar› gibi Sarah da
John Baskerville’in ölümünden sonra bask›s› yar›m
kalm›fl ciltleri tamamlam›fl.

Bu font için Mrs Eaves ismine karar verdik çünkü
Baskerville dönemini belgeleyen birçok kitapta
Sarah’dan böyle bahsediliyor. Fontun ismini sözlükteki
“Mrs.” kelimesinden ay›rmak için sonundaki noktay›
att›k.



“Hypnopaedia” ismi nereden ç›kt› ve neden pijama
yapmaya karar verdin?

Pijamalar 1997’de yapt›¤›m Hypnopaedia motif
fontunun bir uzant›s› olarak gerçekleflti. Her bir
Hypnopaedia karakterini Emigré font
kütüphanesinden al›nm›fl bir harfi dairesel rotasyonlar
yaparak oluflturdum. Tekrarland›¤› zaman her karakter,
birbirine geçen harflerden oluflan orijinal bir motif
oluflturuyor. Bu motifleri do¤al olarak tekstile çok
uygun; böyle hipnotik bir konu için pijama da ideal.

“Hypnopaedia” ismi uykuda ö¤renmeye veya hipnoz
yoluyla ö¤retmeye gönderme yap›yor; bu ismi
seçmemizin nedeni tekrarlanan formlar›n bir motif
oluflturup bafldöndürücü bir nitelik kazanmalar›.

Emigré olarak orijinal fontlar tasarlay›p, grafik
tasar›m/kültür dergimizi ç›karmaya odakland¤›m›z
halde, zaman zaman ilgimizi çeken baflka konulara
s›çrama f›rsat›n› de¤erlendiriyoruz. Örne¤in benim
için seramik böyle; font tasarlaman›n yo¤unlu¤undan
biraz uzaklaflmak için bafllad›m ama seramik ve font
tasar›m› aras›nda birçok benzerlik oldu¤unu farkettim.

Fontlarda gelecek trendler neler?

Bilgi artan bir h›zla dijital formatlarda depolan›yor,
aktar›l›yor ve teflhir ediliyor. Bu yüzden CD,
elektronik bülten ve internet ekranlar›nda yer alan
tasar›mlar daha da önem kazanmaya bafllad›. Ekran
görüntüsü art›k bask›ya geçilmeden önceki son aflama
de¤il; bilgiyi görece¤imiz son flekli. Bu yüzden
standard bilgisayar ekran›n›n kaba çözünürlük sorunu
karfl›m›za ç›k›yor.

Bu arada yaz›n›n temel ifllevi her zaman oldu¤u gibi
iletiflim; iletiflim de kültürümüzün giderek artan bir
ihtiyac› haline geldi. Birbirlerini anlamak için
insanlar›n düzenlenmifl bilgiye ihtiyaçlar› var; bir
sayfan›n mizanpaj›ndan harflerin flekline, metnin
gramerine kadar.

“Kes yap›flt›r” anlay›fl›yla ç›kan “parçalanm›fl”
karakterler ve tipografi, “grunge” hareketiyle
popülerleflti ama parçalanm›fll›¤›n imaj› d›fl›nda birfley
iletmedi. Bence bu toplumumuzun teknolojik
de¤iflikler karfl›s›nda duydu¤u çaresizli¤in bir
yans›mas›; al›flt›¤›m›z geleneksel iletiflim biçimlerinin
yokolmas› bizi rahats›z ediyor. Yar›n›n bilgi ça¤›nda
etkili bilgi aktar›m› flart olacak; bu yüzden sofistike
ve son derece düzenli tipografik anlat›m biçimleri
kullan›lacak.

Bu iki disiplin aras›ndaki farklar da ilginç. Bir
seramik nesnenin nihai, oldukça anl›k geliflen ve
fiziksel ortamda varolan bir formu vard›r. Oysa
bir fontun fiziksel s›n›rlar› yoktur ve sonsuza kadar
de¤iflikliklere aç›kt›r. Hatta, font tasar›m› bütün
ö¤elerin uzun bir sürede tekrar elden geçirilmesini
gerektirir. Ço¤u zaman tak›ld›¤›m sorunlar›
çözebilmek için haftalar hatta aylarca bir karakteri
rafa kald›rmam gerekir. Seramikte ise zaman, yer
ve malzeme ile s›n›rl›s›n›z. Özellikle yo¤urma
aflamas›nda çamuru flekillendirmek zaman geçtikçe
zorlaflt›¤› için, parçay› tekrar tekrar
flekillendiremiyorsunuz.

Bir seramik parça, sonunda kendi bafl›na varoluyor;
oysa tasarlanan her harf di¤er harflerle birlikte,
her türlü kombinasyonda ifllemek zorundad›r. Bu
yüzden, kullan›lan bir fontun görünüflü, tipografik
kullan›ma ve dizilifle göre de¤iflecektir.


