Sanahaaste
- kirjoita kuvia

cc-nc-by-sa Juho Hellsten

LOGO
Logo, tai logotyyppi, on tuotteen, firman tai vaikka bändin nimi kirjoitettuna tietyllä
tavalla. Tunnettuja logotyyppejä ovat mm. Coca-Colan kaunokirjaimet, Minecraftin
3d-palikkakirjaimet, Thrasher-skeittilehden kaarevasti aseteltu nimi sekä Harry
Potter -kirjojen ja leffojen kansista tuttu tapa kirjoittaa nimi salaman muotoisine
P-kirjaimineen.
Kirjoitustavalla yritetään välittää tunne siitä, minkälaisesta tuotteesta on kyse.
Logoon voi sisältyä myös jokin merkki tai muita kuvallisia elementtejä, kuten
taustaa, koristekuvioita tai maskottihahmo.

Tehtävä
Sanahaasteessa päivän sana pitää
kirjoittaa vapaavalintaisella tekniikalla
siten, että sen tyyli kuvaa annettua
sanaa. Esimerkkinä sanat "söpö"
kirjoitettuna söpösti ja "ruma"
kirjoitettuna rumasti. Saat valita juuri
sellaisen tyylin kuin parhaaksi näet.
Esimerkiksi "ruma" tarkoittaa eri
ihmisille eri asioita. Yhden ruma on
vinkura ja kulmikas, toisen jäykkä ja
tylsä, ja kolmannen ihan vaan sekava.

Ohjeita ja vinkkejä
Jos käytät värejä, mieti, mitkä värit ja väriyhdistelmät sopivat sanaan sinun
mielestäsi parhaiten. Kirjainten ei tarvitse olla suorassa tai aina edes oikeinpäin,
mutta yleensä olisi hyvä, että tekstistä saa selvää. Kaikissa logoissa sekään ei ole
helppoa, eikä tarvitsekaan. Voit lisätä tekstiin siihen sopivia koristeita tai muita
kuva-aiheita, vaikka jonkin hahmon. Erilaisten logojen lisäksi inspiraatiota voi
ammentaa vaikka graffiteista.
Jos sama sana jollain muulla kielellä inspiroisi enemmän, voit kääntää sanan sille
kielelle. Sana "l'eau" on erilainen kuin "vesi" tai "vatten", ja jotkut kirjainyhdistelmät
voivat olla mehukkaampia piirtää kuin toiset. Lisäksi esim. venäjässä, arabiassa ja
japanissa koko kirjaimisto on erilainen.

Mietittävää
- Mitä eroa on piirtämisellä ja kirjoittamisella? Ovatko ne kokonaan eri asiat? Mieti
vaikka muinaisegyptiläisiä hieroglyfejä.
- Kauneus, ja varmasti myös rumuus, on katsojan silmissä. Miten erilaisilla tavoilla
sanahaasteen muut sanat voikaan käsittää ja kirjoittaa?
- Miltä kirjoitetut sanat voisivat kuulostaa? Minkälaiset kirjaimet huutavat,
minkälaiset kuiskaavat, minkälaisella tavalla ne pitäisi lukea ääneen?

Linkkejä
1001freefonts.com

-

Paljon erilaisia tekstityyppejä

graffiti.org

-

Eri tekijöiden graffiteja

janileinonen.com

-

Taiteilija Jani Leinosen logoja tutkivaa taidetta

Googlaamalla sanoja FONT, LOGO, LOGOTYPE ja GRAFFITI löydät paljon lisää
esimerkkejä.

Sanat eri päiville
20.3.

sekaisin

30.3.

puu

8.4.

kukka

21.3.

kaupunki

31.3.

avaruus

9.4.

mystinen

22.3.

vesi

1.4.

painajainen

10.4.

sumea

24.3.

juhlat

2.4.

kupliva

11.4.

robotti

25.3.

nopea

3.4.

spläsh (loiskahdus tai roiskahdus)

12.4.

satumainen

26.3.

rauha

4.4.

muinainen

27.3.

aurinko

5.4.

rakkaus

28.3.

ka-boom (räjähdys)

6.4.

herkullinen

29.3.

kylmä

7.4.

terveys

