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Adrian Frutiger:
Επανακαθορίζοντας τη μεταπολεμική
αισθητική της τυπογραφικής τέχνης

Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος

Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων

& ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Γραφιστικής

Η/Τ: gmat at teiath dot gr

Σε μία εποχή όταν η νέα φωτομηχανική παραγωγή γραμμάτων και κειμένων
ξεπερνούσε με ταχύτητα τη φυσική παρουσία του ανάγλυφου μολυβένιου τυ-
πογραφικού στοιχείου, ο Adrian Frutiger (1928–2015) υπήρξε ο πρώτος σχεδια-
στής που αντιμετώπισε αποφασιστικά και δημιουργικά τις νέες προκλήσεις και
ήταν αυτός που ουσιαστικά διαμόρφωσε τους κανόνες αισθητικής και τεχνικής
εκτέλεσης της φωτοστοιχειοθεσίας.

Adrian Frudiger: Reshaping the post-war æsthetics of typographical art, by
George D. Matthiopoulos — At a time when the photomechanical production of
fonts and texts started exceeding the physical presence of metal type, Adrian
Frutiger (1928–2015) was the first typographic designer to face decisively and
creatively the new challenges, and it was he who actually shaped the æsthetic
rules and the technical implementation of phototypesetting.

Γεννημένος στις 24 Μαΐου 1928 στο Ούντερσεν-Ιντερλάκεν (Unterseen-Interlaken)
της Ελβετίας, ο Frutiger έδειξε την καλλιτεχνική κλίση του από τα νεανικά του
χρόνια και είχε τη μεγάλη τύχη να μεγαλώσει προστατευμένος από τον Αρμαγε-
δώνα του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1944 έως το 1948 μαθήτευσε ως στοι-
χειοθέτης στο τυπογραφείο Otto Schlaefli Buch- und Kunstdruckerei AG, ενώ παράλ-
ληλα παρακολούθησε με επιτυχία μαθήματα σχεδίου, βιβλιοτεχνίας και χαρακτι-
κής στο τεχνικό λύκειο (Gewerbeschule) της Βέρνης. Το 1949 συνέχισε τις σπουδές
του στην περίφημη Σχολή Εφαρμοσμἐνων Τεχνών (Kunstgewerbeschule) της Ζυρί-
χης με ειδίκευση στον τυπογραφικό σχεδιασμό. Έχοντας εξέχουσες προσωπικότη-
τες ως καθηγητές, όπως οι Alfred Willimann (τυπογραφικός σχεδιασμός), Walter
Käch (καλλιγραφία-γραμματογραφία), Emil Ruder (τυπογραφία), Hans Finsler (φω-
τογραφία) και Karl Schmid (χαρακτική και τεχνικές εικονογράφησης), ο νεαρός
καλλιτέχνης μελέτησε και εμβάθυνε σε κάθε πεδίο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του
με την πτυχιακή εργασία του Schrift, Écriture, Lettering (1951) για την οποία χάραξε
παραδειγματικά, σε εννέα ξυλογραφίες, 15 ιστορικές λατινικές γραφές (Εικόνα 1).
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16 Γ. Δ. Ματθιόπουλος

Εικόνα 1: Δύο σελίδες από την πτυχιακή εργασία του Adrian Frutiger (1951).

Το φθινόπωρο του 1952, ο εικοσιτετράχρονος Frutiger μετακόμισε στο Πα-
ρίσι, για να εργαστεί στο μεγαλύτερο και ιστορικό στοιχειοχυτήριο της Ευρώπης
Debergny & Peignot, όπου ήδη είχαν αρχίσει να πειραματίζονται με τη φωτοστοι-
χειοθεσία και χρειάζονταν νέους ικανούς σχεδιαστές. Ο ιδιοκτήτης Charles Peignot
και ο γιος του Rémy ενθάρρυναν τον νεαρό σχεδιαστή να μελετήσει τις γαλλικές
αναγεννησιακές γραμματοσειρές για την παραγωγή σειρών εμπορικών χρήσεων.
Σχεδίασε αρχικά κεφαλαιογράμματες σειρές όπως η Président (1952–54), η Phoebus
(1953) και η Ondine (1953–54), ενώ το 1957 κυκλοφόρησε η πρώτη σημαντική του
δημιουργία: η πλήρης γραμματοσειρά κειμένου Méridien. (Δείγματα αυτών και άλ-
λων γραμματοσειρών που σχεδίασε ο Frutiger παρουσιάζονται στις Εικόνες 7 και 8
στο τέλος του άρθρου.) Η πρώτη αυτή επαφή του με τον επαγγελματικό χώρο του
τυπογραφικού σχεδιασμού, υπήρξε έντονη και εποικοδομητική, όχι μόνο γιατί εφάρ-
μοσε τις γνώσεις που είχε αποκτήσει, αλλά επίσης επειδή απέκτησε εμπειρία στην
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Εικόνα 2: Η μηχανή φωτοστοιχειοθεσίας Lumitype (1956).

παραγωγή των μεταλλικών στοιχείων και, από το 1954, της νεοεμφανιζόμενης φω-
τοστοιχειοθεσίας.

Η ιδέα της φωτομηχανικής στοιχειοθεσίας ήταν το πνευματικό τέκνο των Γάλ-
λων René Higounnet (δικηγόρος ευρεσιτεχνιών και ερασιτέχνης φωτογράφος) και
Louis Moyroud (μηχανικός) από το 1944 και έως το 1948 τελειοποιήσαν τεχνολο-
γικά την ιδέα της φωτογράφησης των γραμμάτων με μεγάλη ταχύτητα από ένα
περιστρεφόμενο δίσκο-μητροθήκη. Με τη βοήθεια των Αμερικανών Vannevar Bush
(Manhattan Project) και Bill Garth, οι δύο συνεταίροι άρχισαν τις δοκιμές και την
ανάπτυξη της νέας μηχανής στις ΗΠΑ, με χρηματοδότηση της American Newspaper
Publishers Association (ANPA). Το 1951 παρουσιάστηκε στο Καίμπριτζ της Μασα-
χουσέτης, η Photon 100 με κονσόλα πληκτρολόγησης κειμένου και διάτρησης κω-
δικοποιημένης χαρτοταινίας, και ανεξάρτητη μονάδα φωτογράφησης της γυάλινης
μήτρας των στοιχείων (μέσω στροβοσκοπικού φλας, 12 φακών και κινητής συστοι-
χίας πρισμάτων) και εμφάνισης του κειμένου σε φιλμ ή χαρτί. Από την αρχή, στο
εγχείρημα συμμετείχε και το στοιχειοχυτήριο Debergny & Peignot, με αποτέλεσμα
την παρουσίαση της γαλλικής έκδοσης της μηχανής Lumitype στο Παρίσι το 1956
στην έκθεση Salon international des techniques papetières et graphiques (Εικόνα 2).
Ενώ στις ΗΠΑ η εταιρεία Photon προχώρησε στην απλή φωτογραφική αντιγραφή
των γνωστότερων μεταλλικών γραμματοσειρών με διαφορετικές ονομασίες, η γαλ-
λική Lumitype των Peignot αποφάσισε την επανασχεδίαση των δημοφιλέστερων
σειρών ειδικά για το νέο μέσον και τη δημιουργία νέων προτάσεων.

Ο άνθρωπος που τελικά επιφορτίστηκε με την ευθύνη της επανασχεδίασης των
παλαιών και της παρουσίασης νέων σχεδιασμών ήταν ο Frutiger. Η πρώτη του ενέρ-
γεια ήταν η οργάνωση και η τυποποίηση των γραμματοσειρών φωτοστοιχειοθεσίας
σε ένα κοινό κωδικοποιημένο αριθμητικό σύστημα καταλογογράφησης. Οι ιστορι-
κές προσδιοριστικές ονομασίες αποκλείστηκαν γιατί θα περιέπλεκαν υπερβολικά
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Εικόνα 3: Διορθώσεις στις εσωτερικές γωνίες του στοιχείουw (αριστερά) και στις καταλήξεις του στοι-

χείου a (δεξιά) για να αντιμετωπιστούν οι παραμορφώσεις της φωτοστοιχειοθεσίας.

τη διαδικασία, εφόσον στόχος ήταν οι πωλήσεις των νέων μηχανών και των γραμ-
ματοσειρών τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, όπου η κάθε εθνική τυπογρα-
φική παράδοση είχε διαφορετικό εμπειρικό σύστημα αναφοράς των οικογενειών
γραμμάτων. Ο πρώτος αριθμός του κάθε κωδικού αναφερόταν στην ιστορία του
σχεδιασμού: 100 για τις γοτθικές, 200 για τις αρχετυπικές–ουμανιστικές (15ος αι.),
300 για τις αναγεννησιακές (16ος – 17ος αι.), κ.λπ. Τα δύο επόμενα αριθμητικά έως
το 50 προσδιόριζαν τους κλασικούς και από το 51 έως το 99 τους νέους σχεδια-
σμούς. Μετά την παύλα καταγραφόταν το βάρος της κοντυλιάς (30 τα υπέρλευκα
έως 90 τα παχέα) και το τελευταίο ψηφίο στην κλίση της (όρθια, πλάγια, κ.λπ.). Για
παράδειγμα, ο κωδικός Garamont 301-55 προσδιόριζε την ομώνυμη όρθια γραμμα-
τοσειρά και ο κωδικός Garamont 301-56 την πλάγια.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσίαζε η φωτογραφική στοιχειοθεσία των
χαρακτήρων ήταν η παραμόρφωση του σχεδιασμού (στρογγύλεμα) στις ενώσεις
οξείων γωνιών (Α, N, W, a, v, κ.ά.) και στις καταλήξεις των κοντυλιών. Για να αντι-
σταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα του φωτογραφικού φακού, τα γράμματα έπρεπε να
σχεδιαστούν με μεγάλες εσωτερικές σχισμές στις γωνίες και προεξέχουσες άκρες
στις καταλήξεις τους (Εικόνα 3). Μία ακόμα καινοτομία του Frutiger ήταν η εισα-
γωγή μισών μονάδων στον κάνναβο των 18 γραμμών του σχεδιαστικού πλαισίου
που ήδη χρησιμοποιούσε η μηχανική στοιχειοθεσία (Monotype) και είχε ακολουθή-
σει η πρώτη Lumitype σε κάθε χαρακτήρα. Με αυτόν τον διπλασιασμό, ουσιαστικά,
του πλαισίου σε 36 οδηγούς-γραμμές, τα στοιχεία, έγινε πλέον εφικτό οι τόνοι ή τα
στενά γράμματα (É, i, f, r, κ.ά.) να ισορροπούν στη βέλτιστη οπτικά θέση για τη
σωστή διαστοιχείωση των αράδων.

Την ίδια περίοδο, ο Frutiger ξεκίνησε τον σχεδιασμό της διασημότερης γραμμα-
τοσειράς που δημιούργησε: της Univers. Αυτό το παράτολμο οικονομικά εγχείρημα
οφείλει την επιτυχία του στη διορατικότητα του Charles Peignot να το υποστηρίξει
οικονομικά και στην εμπιστοσύνη του στην καλλιτεχνική ωριμότητα που είχε πλέον
κατακτήσει ο σχεδιαστής του. Η απόφαση για την παραγωγή 21 διαφορετικών με-
λών μιας νέας οικογένειας γραμματοσειρών, όταν η παρουσία της ισόπαχης Futura
(και μπεστ σέλερ για το στοιχειοχυτήριο) από τη γεωμετρική περίοδο της σχολής
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 4: Αριστερά, ο Adrian Frutiger (με πλάτη προς τον φακό), ο Ladislas Mandel και η Lucette

Girard στο στοιχειοχυτήριο Deberny & Peignot, ενώ εργάζονται στα σχέδια της γραμματοσειράς Uni-

vers Bold Extended (1956). Δεξιά, δοκίμια με χειρόγραφες δορθώσεις: (α) της Univers Light, (β) της

Univers Regular, και (γ) της Univers Medium.

του Μπαουχάουζ δέσποζε σε όλη την Ευρώπη, ήταν πράγματι εντυπωσιακή και
χωρίς προηγούμενο. Όπως ο ίδιος ο Frutiger αργότερα περιέγραψε στο περιοδικό
Typographische Monatsblätter (1961):

«Υπήρχε μια αναγέννηση των παλαιότερων ισόπαχων γραμματοσειρών του
19ου αι. τα τελευταία 20 χρόνια, όταν η αντίδραση της “Νέας αντικειμενικό-
τητας” είχε καταλαγιάσει. Μία απόλυτη γεωμετρική σχεδίαση των ισόπαχων
χαρακτήρων δεν είναι βιώσιμη για μεγάλη χρονική περίοδο. Το μάτι βλέπει τις
οριζόντιες κοντυλιές φαρδύτερες από τις κάθετες και ένας τέλειος κύκλος προ-
βάλλει άκαμπτος όταν χρησιμοποιείται ως Ο στις λέξεις. Η εποχή μας φαίνεται
να έχει βρει την [αρχιτεκτονική] έκφρασή της στο τσιμέντο, αλλά τα σύγχρονα
τσιμεντένια κτήρια δεν είναι αναγκαστικά σχεδιασμένα με αυστηρή γεωμετρία.
Η φόρμες τους έχουν ένταση και ζωτικότητα. Τα τυπογραφικά στοιχεία πρέπει
να έχουν τις ίδιες ιδιότητες.»

Η ιδέα του για μία νέα ισόπαχη γραμματοσειρά είχε ξεκινήσει από το 1953 και
ο σχεδιασμός της εξελίχθηκε σταδιακά με τη σημαντική συμβολή του Emil Ruder,
ο οποίος από την αρχή συζητούσε με τον δημιουργό της την αναλογία των κεφα-
λαίων και πεζών γραμμάτων, τον οφθαλμό κάθε στοιχείου, το πλάτος της κοντυ-
λιάς για κάθε διαφορετικό βάρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα βελτίωνε την
αναγνωσιμότητα και την αισθητική τους. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με
τη συμμετοχή δύο αφοσιωμένων σχεδιαστών που ολοκλήρωναν την εκτέλεση κάθε
γράμματος της οικογένειας: του Ladislas Mandel και της Lucette Girard (Εικόνα 4).

Το 1967, η εταιρία Monotype (Αγγλία) ανέθεσε στον Frutiger να σχεδιάσει την
ελληνική έκδοση της Univers σε όρθια και πλάγια λευκά για τις ανάγκες της ελ-
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Εικόνα 5: Η γραμματοσερία Univers Greek (1967).

ληνικής αγοράς (Εικόνα 5) και αργότερα (1973–76) ασχολήθηκε με την κυριλική,
μαζί με τον Alexei Chekoulaev, έπειτα από παραγγελία του γερμανικού στοιχειοχυ-
τηρίου Stempel. Το 1996, η εταιρία Linotype επανασχεδίασε την ψηφιακή έκδοση
της Univers χρησιμοποιώντας ως βάση τα μεταλλικά στοιχεία του 1957. Συνεργά-
στηκε με τον Reinhard Haus δημιουργώντας μια υπερ-οικογένεια γραμματοσειρών
η οποία μετρούσε 59 + 4 διαφορετικά βάρη και πλάτη για τα οποία ο Frutiger σχε-
δίασε τους δύο ακραίους σχεδιασμούς (της βαρύτερης και της λευκότερης σειράς),
ενώ οι υπόλοιποι συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά με γεωμετρική παρεμβολή.

Η μεταφορά των παλαιότερων γραμματοσειρών στη νέα τεχνολογία είχε συχνά
δυσκολίες. Στη Γαλλία ιδιαίτερα, η κατεξοχήν γραμματοσειρά των λογοτεχνικών
βιβλίων ήταν ο νεοκλασικός σχεδιασμός των λεγόμενων Didone (Bodoni/Didot) με
τη μεγάλη αντίθεση μεταξύ κορμών και μίσχων στις κοντυλιές κάθε χαρακτήρα. Η
αντίστοιχη έκδοση που είχε γίνει για τη φωτοστοιχειοθεσία (Lumitype) όμως εύ-
κολα κατέληγε να έχει πολύ αδύνατους μίσχους και ακρεμόνες αν η φωτογραφική
έκθεση ήταν λανθασμένη και τα παράπονα των εκδοτών άρχισαν να πολλαπλασιά-
ζονται. Η λύση για τον Frutiger ήταν ο σχεδιασμός μίας νέας σειράς που αντλούσε
αναλογίες και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περισσότερο από την ιστορική σειρά
Clarendon, παρά από τις έντονες κοντυλιές και τους πλινθόσχημους ακρεμόνες των
λεγόμενων «αιγυπτιακών» γραμματοσειρών (για τίτλους και αφίσες) που κυριάρ-
χησαν τον 19ο αι. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη γραμματοσειρά για αποκλειστική χρήση
στη φωτοστοιχειοθεσία, η Egyptienne (1958).

Η αντίστοιχη διαδικασία άρχισε να γίνεται αναγκαία και ύστερα από την εμφά-
νιση της φωτοστοιχειοθετικής μηχανή της Mονοτυπίας. Ο τυπογραφικός σύμβου-
λος της εταιρίας Monotype, John Dreyfus, γρήγορα αντιλήφθηκε την αξία του σχε-
διασμού καινούργιων γραμματοσειρών για τις ανάγκες της νέας τεχνολογίας και
απευθύνθηκε στον έμπειρο πλέον Frutiger για συνεργασία. Παρόλο που η μηχανική
ακαμψία των 32 αράδων του καννάβου της μονοτυπικής μηχανής (προσαρμοσμέ-
νης να δέχεται πλέον μητροθήκη με στοιχεία σε φιλμ) δεν επέτρεπε την ελευθερία
της Lumitype, ο σχεδιασμός της νέας γραμματοσειράς Apollo (1964) υπήρξε επιτυ-
χής στην καινούργια αγορά. Ήταν κι αυτή σχεδιασμένη για να ανταπεξέρχεται στις
απώλειες της φωτογραφικής έκθεσης και ταυτόχρονα για την παραγωγή όλων των
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μεγεθών χαρακτήρων (μεταξύ 6 έως 24 στιγμών) από την ίδια μήτρα. Σχεδιαστικά
έχει ενδιαφέρον η ένωση των ακρεμόνων με τον κορμό, όπου από αριστερά το γεί-
σωμα είναι καμπύλο, ενώ δεξιά γωνιώδες με σκοπό να προσδίδει μια ανεπαίσθητη
κινητικότητα και κομψότητα, σύμφωνα με τον δημιουργό της. Έτσι ο σχεδιασμός
της πλησιάζει αρκετά την καλλιτεχνική θεώρηση των γραμμάτων που ξεκίνησε ο
Frutiger νωρίτερα με τη Méridien.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 ο Frutiger ανέλαβε τη σχεδίαση μιας παρα-
δοσιακής ανισόπαχης γραμματοσειράς, της Opéra και έως τα μέσα του 1960 μίας
ισόπαχης, της Concorde, αμφότερες για χρήση σε εφημερίδες. Η εταιρία Sofratype
χύτευε μήτρες για τις λινοτυπικές μηχανές και ο διευθυντής της, Alfred Delvoz,
ήθελε να κυκλοφορήσει νέους σχεδιασμούς. Η Opéra σχεδιάστηκε και κυκλοφό-
ρησε σε όρθια λευκή, πλάγια και ημίμαυρη έκδοση. Σύμφωνα με τον Frutiger ο σύ-
ντομος χρόνος προετοιμασίας, οι ασφυκτικοί περιορισμοί της λινοτυπικής διπλής
μήτρας στο πλάτος των στοιχείων και η υποχρηματοδότηση του εγχειρήματος εί-
χαν ως αποτέλεσμα μία γραμματοσειρά η οποία δεν ήταν καλύτερη, ούτε χειρότερη
από άλλες. Η ισόπαχη Concorde έπρεπε να σχεδιαστεί διαφορετική από την Uni-
vers, για λόγους εμπορικών δικαιωμάτων, και ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τον
André Gürtler, διατηρώντας όμως κάποια από τα χαρακτηριστικά της τελευταίας,
ιδιαίτερα στις καμπυλωμένες ενώσεις των κοντυλιών.

Ο Frutiger συνέχισε να βρίσκεται στην αιχμή των τυπογραφικών εξελίξεων
και στις επόμενες δεκαετίες. Το 1963 ολοκλήρωσε τη γραμματοσειρά OCR-B, η
οποία σχεδιάστηκε για να είναι αναγνώσιμη από τα πρώτα ηλεκτρονικά υπολο-
γιστικά συστήματα, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε διάφορες γραμματοσειρές της
πρώτης ηλεκτρικής γραφομηχανής, της ΙΒΜ Selectric Composer. Επίσης μια σειρά
από εμπορικές γραμματοσειρές, όπως οι Algol (1963), Serifa (1963–67), EDF-GDF
(Électricité de France-Gaz de France) (1964–67), Alpha BP (1968–69), Documenta
(1969–70), Facom (1970–71) και Brancher (1971–72), διεύρυναν και εμπέδωσαν τη
φήμη του πανερωπαϊκά.

Στο τέλος της δεκαετίας συνεργάστηκε με την εταιρία Linotype κατά τα πρώτα
στάδια της νέας ψηφιακής τεχνολογίας που είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Παράλ-
ληλα ασχολήθηκε με τη λεπτομερή μελέτη της τυπογραφίας σε μεγάλη κλίμακα για
χρήση σε δημόσιους χώρους και τη χρήση των σημάτων και της οπτικής σημειο-
λογίας σε αρχιτεκτονικά σύνολα για την πληροφόρηση και κατεύθυνση πλήθους
ανθρώπων. Η αρχή είχε γίνει από το 1959, όταν ο διευθυντής του νέου αεροδρομίου
Orly-Sud ζήτησε από τον Peignot την επεξεργασία των επιγραφών σηματοδότησης
των χώρων και έτσι προέκυψε η κεφαλαιογράμματη σειρά Orly. Το μάθημα και τα
λάθη αυτής της εμπειρίας χρησίμευσαν για τον Frutiger όταν ασχολήθηκε σε βά-
θος με τον σχεδιασμό της γραμματοσειράς Roissy για το αεροδρόμιο Charles de
Gaulle Paris-Roissy, το 1970. Η επιτυχία της αναγνωρίστηκε αμέσως διεθνώς και οι
μελέτες του έκτοτε έχουν γίνει το πρότυπο για τη σχεδίαση συστημάτων σήμαν-
σης χώρου. Η παλαιότερη κεφαλαιογράμματη Concorde αποτέλεσε το εφαλτήριο
του νέου σχεδιασμού, ενώ προστέθηκαν και τα πεζά στοιχεία με ανιούσες κοντυλιές
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Εικόνα 6: Ο Adrian Frutiger στο εργαστήριό του στο Μπρεμγκάρτεν (Bremgarten) κοντά στη Βέρνη,

Ιούλιος 2003. (Φωτογραφία: Henk Gianotten, www.flickr.com.)

ψηλότερες του ύψους των κεφαλαίων. Οι πινακίδες σήμανσης είχαν κίτρινο χρώμα
και οι χαρακτήρες μαύρο για τη γαλλική γλώσσα και λευκό για την αγγλική. Το
1973, προστέθηκε και η ισόπλευρη Roissy-Solaris για τον πίνακα των πτήσεων, εξό-
δου, ώρας, κ.λπ. Το 1974, η γραμματοσειρά συμπληρώθηκε με περισσότερα βάρη
και κυκλοφόρησε από το στοιχειοχυτήριο D. Stempel AG ως Frutiger.

Με βάση την εμπειρία του στην τυπογραφία μεγάλης κλίμακας που απέκτησε
με το εγχείρημα του αεροδρομίου, το 1973 ανατέθηκε στον Frutiger από τoν δημό-
σιο οργανισμό Régie autonome des transports parisiens (RATP) η νέα κεφαλαιογράμ-
ματη γραμματοσειρά Métro του υπόγειου σιδηρόδρομου του Παρισιού και το 1975 η
γραμματοσειρά «γραφομηχανής» Centre Georges Pompidou (CGP) για τη σήμανση
του ομώνυμου πολιτιστικού κέντρου που κατασκευάστηκε τότε στο Παρίσι.

Ο Frutiger συνεργάστηκε με το στοιχειοχυτήριο D. Stempel AG συχνά από τη
δεκαετία του 1970 και ύστερα. Η ανισόπαχη γραμματοσειρά Iridium–Antigua (1972)
υπήρξε η πρώτη συνεργασία τους για φωτοστοιχειοθεσία (CRT) και συνεχίστηκε με
τις Glypha (1976–80), Icone (1978-80), Breughel (1978–82), Versailles (1982–84), κ.ά.

Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε πάλι από τους πρωτοπόρους της εξελισσόμενης
ψηφιακής τεχνολογίας και συνέχισε να αναλαμβάνει παραγγελίες για τη σχεδί-
αση γραμματοσειρών της Linotype. Σημαντικότερες ήταν η ανισόπαχη Centennial
(1985) και η ισόπαχη Avenir (1987). Η πρώτη δημιουργήθηκε ως εύχρηστη και ευα-
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νάγνωστη γραμματοσειρά για πολλές χρήσεις, ανάλογη της Times Roman, ενώ η
δεύτερη ήταν μια ενδελεχής μελέτη στον σχεδιασμό των γεωμετρικών γραμματοσει-
ρών της περιόδου του Μοντερνισμού υπό το φως και την εμπειρία της νέας ψηφια-
κής αισθητικής. Άλλες γραμματοσειρές που απασχόλησαν τον Frutiger ήταν η επα-
νασχεδίαση της νεοκλασικής Didot Roman για τη Linotype (1990) και μία σειρά από
ρωμαϊκές γραφές της αρχαιότητας, όπως η Herculanum (1991), η Frutiger Capitals
(1991–2005), η Pompeiana (1992) και η Rusticana (1992–93). Τη δεκαετία του 1990
ασχολήθηκε με δύο πειραματικές σειρές, τη Frutiger Stones/Symbols (1992/1998)
και τη Frutiger Neoscript (1996). Το 2007 ολοκλήρωσε άλλη μία ιδέα του που είχε
ξεκινήσει στις αρχές της σταδιοδρομίας του, το 1952: Η Nami, σχεδιασμένη μαζί
με τον Akira Kobayashi, βασίστηκε στα πρώιμα σχέδιά του για τη γραμματοσειρά
Delta, η οποία ποτέ δεν είχε ολοκληρωθεί και αποτελεί την τελευταία τελειωμένη
γραμματοσειρά του.

Ο Adrian Frutiger πέρασε στην αιωνιότητα και στο πάνθεον της Τυπογραφίας
στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά το έργο που άφησε πίσω του έθεσε νέους όρους
στην τέχνη του για περισσότερο από μισό αιώνα και αναμφίβολα θα συνεχίσει να
διδάσκει και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές σχεδιαστών για την καθαρότητα των
αισθητικών του λύσεων και την τόλμη των δρόμων που άνοιξε.

Πηγές
Για την παρούσα περιληπτική αναφορά στο σχεδιαστικό έργο του Adrian Frutiger, ο
συγγραφέας άντλησε πληροφορίες και εικόνες από το ενδελεχές έργο των Heidrun
Osterer και Philipp Stamm, Adrian Frutiger Typefaces. The Complete Works, β′ έκδ.,
Birkhauser, Βασιλεία, 2014.
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Apollo (1964) Avenir (1987)

Breughel (1982) Centennial (1985)

Didot (1990) Egyptienne (1958)

Frutiger (1974) Glypha (1980)

Herculanum (1991) Icone (1980)

Iridium–Antigua (1972) Méridien (1957)

Εικόνα 7: Ορισμένες γραμματοσειρές σχεδιασμένες για γενική χρήση από τον Adrian Frutiger, κατά

αλφαβητική σειρά.
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Nami (2007) OCR-B (1963)

Ondine (1954) Phoebus (1953)

Pompeiana (1992) Rusticana (1993)

Serifa (1967) Univers (1957)

Vectora (1999) Versailles (1999)

Εικόνα 7 (συνέχεια)
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Alpha BP (1968–69) CGP (1975)

EDF-GDF (1964–67)

Shiseido (1991)

Εικόνα 8: Μερικές γραμματοσειρές σχεδιασμένες από τον Adrian Frutiger κατά παραγγελία ιδιωτικών

εταιρειών ή δημοσίων οργανισμών.


