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2 In memoriam

Whose strokes are the best
The METAFONTbook is dedicated

To Hermann Zapf:
Whose strokes are the best

and this has an (intentional) double meaning: Not only does it say that he
drew the most beautiful shapes. It secretly implies that he also gave the most
valuable feedback! Because, in English, we get a “stroke” from another person
when that person pays us a compliment. Hermann had very strict standards,
and he never praised anything that he didn’t really like. Therefore I could al-
ways count on hearing his true opinions, good or bad; this was indispensable
during my years as an apprentice learning about type. I couldn’t trust strokes
from other colleagues, but Hermann was the best teacher because he didn’t
hold back criticism.

He and I collaborated closely on three projects during the 1980s: Computer
Modern, Euler, and the book 3 : 16 Bible Texts Illuminated.

Subsequently we corresponded rather often, and visited each other’s
homes several times. I could count on receiving both a Christmas card and a
birthday card from him in most years! In his most recent le er (January 2015)
he did say that his health was not so good.

The photos on the next page were taken when Hermann and Gudrun vis-
ited my house on 10 September 2001.

— Donald Knuth
Stanford University

Editor’s note: The above text and the accompanying photos on next page by Susie Taylor (San
Francisco Public Library) appeared also in TUGboat, vol. 36 (2015), no. 2, p. 92.
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Hermann Zapf (1918–2015) 3

Hermann Zapf, Donald Knuth and Gudrun Zapf von Hesse.

Hermann Zapf and Donald Knuth at work on Knuth’s computer.
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4 In memoriam

Design prowess
If the name “Zapf” rings a bell, that is because he designed Zapf Chancery,
Zapf Dingbats, and the beautifully flowing Zapfino with the myriad typo-
graphic variations. But the most popular of his creations are probably Palatino,
and Optima, which is a timeless classic, bridging the gap between serif and
sans serif faces. It is hard to overestimate the influence of Hermann Zapf on
modern type and printing.

I had the honour of meeting Hermann Zapf almost exactly 10 years ago,
at the EuroTEX meeting in France, when he was already 86 years of age. I was
struck by his upright posture, his alertness and his inquisitiveness. I even had
the honour of si ing at dinner beside him and Don Knuth, the creator of TEX.
[As background, Knuth had the foresight to collaborate with Zapf when he
started writing TEX in the late 1970s. This is why TEX surpasses all other pag-
ination systems when it comes to typography—a li le known fact! Zapf later
recounted their collaboration in TUGboat, vol. 22 (2001), no. 1/2, pp. 26–30.]

Knuth and Zapf took part in an informal one hour question and answer ses-
sion. This was a delight to watch and it was during this session that I suddenly
got the inspiration that we should be recording, at least in audio—it can’t be
that hard. And I decided there and then that I would do my best to record ev-
ery conference I would go to. This was how River Valley TV (now Zeeba TV)
was born.

Perhaps this is a good time for us to remind ourselves that scholarly books
and journals can be produced with the same beautiful typography as coffee
table books, if only we care enough. Technologies invented by Knuth and oth-
ers, combined with the design prowess of typographers like Zapf allow us to
do this with almost total automation.

— Kaveh Bazargan
River Valley Technologies
London, UK
kaveh at rivervalleytechnologies dot com

Editor’s note: The above text and the photo on the next page (also by Kaveh Bazargan) appeared
originally in http://uncle-kaveh.com/a-tribute-to-hermann-zapf/. They are reproduced here
with the author’s permission.
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Hermann Zapf (1918–2015) 5

Donald Knuth (left) and Hermann Zapf (right) being shown the type
display on a hand held device during the EuroTEX meeting at Pont-à-
Mousson, France, in March 2005.
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6 In memoriam

Breathtaking calligraphic skills
Hermann Zapf has been a defining force behind type design and typography
in the 20th century.

His breathtaking calligraphic skills impressed me first when I saw them in
books, but impressed me even more when, ten years ago, at the age of 86, he
casually took out his pencil and inscribed a few books for me. His typeface
designs were simply beautiful, perhaps most importantly Optima, which has
created an unmatched class of its own and stood for decades as an penultimate
expression of le erform elegance.

But his contributions went way beyond that—Hermann Zapf served as ty-
pographic advisor to both Dr. Peter Karow (URW) and Prof. Donald Knuth
(TEX), the pioneers of computerized typography whose legacy we all benefit
from today. Hermann had as much mastery in writing and drawing le ers as
he had in arranging them. The typographic arrangements that he devised are
full of joy, beauty, balance and harmony—and deserve to be studied meticu-
lously.

I had the great pleasure to work with Hermann on Zapfino Extra. I’ll always
remember his quick wit, his friendliness, his open mind—regardless of his age.
Thank you, Gudrun and Hermann, for the encouragement that you have given
me in the early years of my typographic journey, and for the immense work
that you have done for the beauty of le erforms. The word “legend” should
be used sparsely, but Hermann Zapf definitely deserves it.

— Adam Twardoch
FontLab Ltd., Silesian Letters, MyFonts
Berlin, Germany
adam at twardoch dot com

Editor’s note: The above text appeared originally in http://typedrawers.com/discussion/987/
hermann-zapf-8-november-1918-4-june-2015. It is reproduced here with the author’s permis-
sion. Also the author kindly provided the portrait photo of Hermann Zapf shown on page 1. The
image on the opposite page was provided by George D. Mathiopoulos of the Greek Font Society.
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Hermann Zapf (1918–2015) 7

A small poster with a calligraphic arrangement of the Latin and Greek alphabets made by
Hermann Zapf in 1966 for his friend Bror Zachrisson, in Stockholm. The letterforms were
later used for the design of Optima Greek.
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8 In memoriam

Εxceptionally high standards of design
I had the great honor and privilege to work with Prof. Zapf on three projects
over the span of ten years. It had started with his visit to the Linotype office
in early 2005, where the managing director, Bruno Steinert, introduced us and
the Palatino Arabic project came to life. In the months that followed, Prof. Zapf
would visit the office and we would spend the whole day working side by
side. I had never had the opportunity to work so closely with anther designer
before, let alone a legend of his caliber. So what was he like?

He was a gentleman designer, courteous, interested to learn about other
cultures, and happy to share stories from his past. His keen eyesight was never
diminished, an eagle eye that can spot even the tiniest of details. His dedication
to type design, and his interest in learning about new technologies well into
his eighties and nineties is testament to a heart that beats with the love of type.

In later years he stopped coming to the office and instead the colleagues and
I would go visit him at home, where we would talk about the latest updates
from the type world over tea and cake, and would then look at the designs
together and get his feedback. I remember us showing him the iPad when it
came out, and later a demo of what Apple’s Siri can do. He was always jovial
and interested to learn about what is new.

Over these many years of working together, I learned to look at type
through his eyes and to see the curves the way he does. I would not be the
designer I am today if it had not been for those hours we spent designing to-
gether. This is further evidence of his support of design education, that he
would take the time to collaborate with young designers and to support and
encourage collaborative work. I am forever grateful that I had this chance to
learn from the master himself, and I hope that we honor him by continuing to
cherish that what he held dear: exceptionally high standards of design, origi-
nality, creativity, perseverance and honesty.

— Nadine Chahine
Monotype, UK
Twitter: @arabictype

Editor’s note: The top photo on the next page was taken by Akira Kobayashi. The bo om one is a
detail of a photo taken by the author herself. Both photos were kindly provided by the author.
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Hermann Zapf (1918–2015) 9

Hermann Zapf and Nadine Chahine working together.
Darmstadt, 15 August 2012.

Zapf’s final “OK” on Chahine’s proofs of Zapfino Arabic.
Darmstadt, 28 November 2014.
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10 In memoriam

Συναντώντας τον Hermann Zapf στην Αθήνα
Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2015, έφυγε πλήρης ηµερών ο Hermann Zapf
αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο, το οποίο, µε την απαράµιλλη ευαι-
σθησία και την υψηλή τεχνική εκτέλεσή του, καθόρισε αποφασιστικά το
πεδίο του τυπογραφικού σχεδιασµού και της καλλιγραφικής τέχνης της
µεταπολεµικής περιόδου, και ενέπνευσε άµεσα ή έµµεσα όλους τους ση-
µαντικούς σχεδιαστές της πρώτης ψηφιακής γενιάς στην Ευρώπη και τη
Βόρεια Αµερική.

Εκτός από τις εξαιρετικές λατινικές γραµµατοσειρές που καθιέρωσαν
το όνοµά του και δίνουν περιεχόµενο στην καλλιτεχνική αξία όλης της
σταδιοδροµίας του, ο Zapf είχε ασχοληθεί, κατά τη δεκαετία του 1950, και
µε ελληνικές γραµµατοσειρές σχεδιάζοντας την Heraklit για να ταιριάζει
µε την Palatino, ενώ δηµιούργησε και τις ισοπαχείς A ica και Artemis — βα-
σισµένες στη Neuzeit Grotesk (ηµίµαυρη και µαύρη στενή, αντίστοιχα) —,
την καλλιγραφική Frederika αντίστοιχη της Virtuosa και την κεφαλαιο-
γράµµατη Phidias από τη Michelangelo και φυσικά την Optima Greek.

Άκουσα το όνοµα του Zapf και ήρθα σε επαφή µε τις υπέροχες γραµµα-
τοσειρές του κατά την εκπαίδευσή µου ως γραφίστας και στη συνέχεια στις
µελέτες µου στο σχεδιασµό γραµµατοσειρών. Ποτέ όµως δεν είχα σκεφτεί
ότι κάποια ηµέρα θα συναντούσα προσωπικά τον µεγάλο αυτόν βιρτουόζο
του γράµµατος.

Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων ιδρύθηκε την άνοιξη
του 1992 µε κινητήρια δύναµη τον Μιχάλη Μακράκη, ο οποίος είχε το αρ-
χικό όραµα και την επιµονή να δηµιουργήσει µία οµάδα µελέτης και σχε-
διασµού ελληνικών γραµµατοσειρών για τη µετάβαση της ελληνικής τυ-
πογραφίας στην επερχόµενη τότε ψηφιακή εποχή. Μετά από δύο χρόνια
έρευνας, πειραµατισµών και σχεδιαστικής υλοποίησης τριών ψηφιακών
οικογενειών γραµµατοσειρών στην οποία συµµετείχα ως σχεδιαστής µε
την έµπειρη καλλιτεχνική καθοδήγηση του Τάκη Κατσουλίδη, γεννήθηκε
η ιδέα ενός συνεδρίου για να αναδείξουµε τη σπουδαιότητα της έρευνας
στην τυπογραφία και την αναγκαιότητα του σύγχρονου σχεδιασµού για
τη χρήση της ελληνικής γραφής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο στον
ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ο Μακράκης µού ζήτησε να συντάξω
έναν κατάλογο επιφανών σχεδιαστών για να αποτείνουµε πρόσκληση και
το όνοµα του Hermann Zapf ήταν από τα πρώτα που σκέφτηκα, αλλά και
αυτός που επίσης πρότεινε ο Ma hew Carter, όταν ο Μακράκης επικοινώ-
νησε µαζί του στη Βοστώνη για να συνεπικουρήσει στις επαφές.

Η ανταπόκριση του Zapf ήταν άµεση και οι ευρύτατες γνώσεις του τόσο
για τον παραδοσιακό σχεδιασµό και χάραξη γραµµατοσειρών όσο και για
τη φωτοµηχανική και την ψηφιακή τεχνολογία τον κατέστησαν γρήγορα
ως την ιδανική πρόσωπικότητα για την εναρκτήρια οµιλία του διεθνούς
συνεδρίου, το οποίο ορίστηκε για το καλοκαίρι 1995 µε τίτλο Τα ελληνικά
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Ελληνικές γραµµατοσειρές σχεδιασµένες από τον Hermann Zapf.

γράµµατα: από τη σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών.

Κατά την αλληλογραφία µας για την προετοιµασία της οµιλίας του µε
είχε εντυπωσιάσει η επισταµένη έρευνά του για τη σύνταξη µιας ολοκλη-
ρωµένης παρουσίασης της ιστορίας του σχεδίου του ελληνικού αλφαβή-
του µέσα από τα δικά του ενδελεχή κριτήρια. Κατά τις συζητήσεις µας, σε
κάθε ερώτηση ή απάντησή του, ήταν εµφανής η βαθειά γνώση και χρήση
της ιστορίας και η τεχνική κατάρτισή του, κάτι που χαρακτηρίζει την ποιό-
τητα της σκέψης και του έργου δηµιουργών του δικού του διαµετρήµατος.

Ζητούσε από την αρχή να του στείλω φωτογραφίες από τα έντυπα καλ-
λιγραφίας που χρησιµοποιούν οι µαθητές των δηµοτικών σχολείων και
είχε απορρήσει µε την πενία δειγµάτων κατά τη µεταπολεµική περίοδο
και την πλήρη απουσία τους µεταδικτατορικά. Από τα λίγα δείγµατα που
µπόρεσα να του στείλω, µεταφορές κυρίως γαλλικών, γερµανικών και αγ-
γλικών προτύπων των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, συνειδητοποί-
ησε τελικά πόσο χαµηλά βρισκόταν η συστηµατική µελέτη της καλλιγρα-
φίας στην Ελλάδα και το σχεδιαστικό έλλειµα που αυτή συνεπάγεται για
τη σχεδιαστική εξέλιξη του τυπογραφικού γράµµατος.
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12 In memoriam

Ήλθε στην Αθήνα µε τη σύζυγό του Gudrun, επίσης εξαιρετική καλλι-
γράφο και σχεδιάστρια, και κατά τους περιπάτους στην πόλη σταµατούσε
σε κάθε λογής επιγραφές, ταµπέλες και αφίσες των δρόµων προσπαθώ-
ντας να αναγνωρίσει σχήµατα, µοτίβα και πρακτικές. Η οµιλία του και η
συµµετοχή του στη στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε στο τέλος των
εργασιών του συνεδρίου δείχνουν ευκρινώς την ικανότητά του να αντι-
λαµβάνεται τη σχεδιαστική επιρροή και εξέλιξη που συσσωρεύει ο χρόνος
και τα στρώµατα πολιτισµικών οσµώσεων που επιτελούνται σε µια ζώσα
κοινωνία.¹ Η επίσκεψη όλων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών έδωσε
στον Zapf την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τα ελληνικά γράµµατα
χαραγµένα στις αρχαίες αναθηµατικές επιγραφές και να συζητήσει µε
τους υπόλοιπους διακεκριµένους συνέδρους, ειδικούς στην επιγραφική, τις
τεχνικές και τις ιδιοµορφίες της ελληνικής γραφής.

Η αλληλογραφία µας συνεχίστηκε για αρκετούς µήνες ακόµα κατά
την προετοιµασία, µετάφραση και σελιδοποίηση του κειµένου του για την
έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου που είχα αναλάβει να εκτελέσω,
πρώτα για την αµερικανική έκδοση² και λίγο αργότερα για την ελληνική.³
Και στις δύο εκδόσεις η σελίδα τίτλου έχει ως προµετωπίδα (frontispiece)
ένα καλλιγραφικό του έργο µε θέµα το ελληνικό αλφάβητο (1966), το οποίο
µου είπε ότι θεωρούσε ως µια από τις πιο αγαπηµένες συνθέσεις του
(σελ. 7). Στο οπισθόφυλλο της αµερικανικής έκδοσης µπορούµε να ανα-
γνωρίσουµε τον µεγάλο σχεδιαστή να περιτριγυρίζεται από συνέδρους
στο τέλος των εργασιών του συµποσίου.

Η εικόνα αυτή θα συνοδεύει τη µνήµη µου και µαζί µε το βιβλίο του
Hermann Zapf & His Design Philosophy, που µου δώρισε, θα ορίζει για µένα το
βαθύτερο νόηµα της τυπογραφικής τέχνης:

«Κάθε νέα γραµµατοσειρά πρέπει, παράλληλα µε την υψηλή αισθητική
και την αναγνωσιµότητα, να προσαρµόζεται στις τεχνολογικές κατα-
κτήσεις του παρόντος, όταν τα ταχυπιεστήρια έχουν αντικαταστήσει
τη χειροκίνητη εκτύπωση και το βιοµηχανοποιηµένο χαρτί τα χειρο-
ποίητα φύλλα. Όπως οι µουσικοί και οι ζωγράφοι πασχίζουν να δη-
µιουργήσουν νέα εκφραστικά µέσα της εποχής µας και να τα συνδέ-
σουν µε τον πλούσιο πολιτισµό του παρελθόντος, έτσι και το έργο του

¹Βλ. Hermann Zapf, «Η εξέλιξη των ελληνικών γραµµατοσειρών»: http://www.
greekfontsociety.gr/images/greektablets/HermannZapf.pdf. Και για τη στρογγυλή τρά-
πεζα: http://www.greekfontsociety.gr/images/greektablets/RoundTable.pdf.

²Michael S. Macrakis (ed.),Greek Le ers: From Tablets to Pixels, International Symposium, Greek
Font Society, Institut français d’Athènes, June 8–10, 1995, Oak Knoll Press, New Castle, Delaware
1996.

³Μιχάλης Σ. Μακράκης, Τα ελληνικά γράµµατα: από τη σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο,
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων, Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών, 8–10 Ιουνίου 1995, εκδ. Linora, Αθήνα 1997.
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Αναµνηστική φωτογραφία από το συνέδριο Τα ελληνικά γράµµατα: από τη σκληρή
πέτρα στον σκληρό δίσκο, Αθήνα 10 Ιουνίου 1995. Από αριστερά: Γιώργος Δ. Ματθιό-
πουλος, Μιχάλης Β. Σακελαρίου, Μιχάλης Β. Μακράκης, Hermann Zapf, Nicolas Barker,
Matthew Carter και Jérôme Peignot. Η φωτογραφία είναι του Louis Rosenblum και προ-
έρχεται από την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

τυπογραφικού σχεδιαστή πρέπει να παραµένει συνδεδεµένο µε τη µε-
γάλη παράδοση της αλφαβητικής γραφής.»⁴

— Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος
Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
& ΑΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Γραφιστικής

gmat at teiath dot gr

∗ ∗ ∗

Meeting Hermann Zapf in Athens

Since the 1950s, Hermann Zapf created several Greek fonts including Heraklit (as a
companion to his then Latin-only Palatino), sans serif A ica and Artemis (both based
on Neuzeit Grotesk), calligraphic Frederika (Virtuosa’s Greek companion), caps-only
Phidias (Michelangelo’s Greek equivalent) and Optima Greek. In June 1995, Hermann
and Gudrun Zapf visited Greece to participate in a conference entitled “Greek Le ers:
From Tablets to Pixels,” which turned out to be a seminal event in modern Greek ty-
pography. During their collaboration in that event, Zapf left a lasting impression to the
author as a scholar with deep knowledge of font design and history.

— George D. Matthiopoulos

Greek Font Society
& Technological Educational Institute of Athens

gmat at teiath dot gr

⁴Hermann Zapf, Manuale Typographicum, The MIT Press, Cambridge, Massachuse s 1970,
p. 101.


