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O autorach:
Gabri Joy Kirkendall
Gabri Joy Kirkendall jest samoukiem i twórczynią Gabri Joy Studios. Specjalizuje się w sztuce tworzenia ozdobnych liter i napisów,
pracuje m.in. piórkiem i tuszem, akwarelą i mieszanymi mediami. Jej dzieła zdobią domy nie tylko na Wybrzeżu Północno-Zachodnim
USA, gdzie artystka mieszka i pracuje, ale zawędrowały do odbiorców i entuzjastów na całym świecie: do Anglii, Hiszpanii, Nowej Zelandii
i Australii. Prace Gabri prezentują też i sprzedają towarzystwa takie jak Threadless oraz lokalne galerie sztuki. Artystka chętnie udziela
się bezpłatnie jako niezależna konsultantka biznesowa, pomagając innym spełniać marzenia o prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Laura Lavender
Laura Lavender zawsze zachwycała się cudownym światem sztuki. Uzyskała licencjat w dziedzinie sztuk pięknych i miała przywilej
uczyć się kaligrafii u wielu wybitnych nauczycieli. Otrzymywała zamówienia od wydawców kartek z życzeniami i książek, projektantów
mody i muzyków, a jej dzieła zdobiły rozmaite czasopisma i blogi. Laura mieszka na Wyspie Vancouver w Kanadzie, gdzie maluje, szyje,
uprawia ogród i spędza czas z rodziną.
Julie Manwaring
Julie Manwaring dawno temu odkryła niezwykły, pełen rytmu urok kaligraficznych form liter i ozdobników. Jej pracownia pięknych liter i
ilustracji, Flourish & Whim, powstała dzięki miłości Julie do liter i sztuki. Style liternicze Julie są unikatowe, łączą w sobie klasykę z
nowoczesnością – doskonale niedoskonałe wydłużenia, spirale i fale sprawiają, że rysowane przez nią słowa wydają się z wielką gracją
tańczyć. Pochodząca z Wybrzeża Północno-Wschodniego Julie mieszka teraz w San Francisco wraz z trójosobową rodziną. Jeśli nie
znajdziesz jej w pracowni, możesz spotkać ją na placu zabaw z synem, gdy odwiedza pobliski sklep z tkaninami lub też w jej kuchni,
gdzie wraz z mężem opracowuje nowy przepis na pizzę.
Shauna Lynn Panczyszyn
Shauna Lynn Panczyszyn jest artystką w dziedzinie tworzenia pięknych liter i ilustratorką mieszkającą w Orlando w stanie Floryda.
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Uzyskawszy licencjat w dziedzinie sztuk pięknych na Uniwersytecie Północnej Florydy, została stażystką w miejscowej agencji
reklamowej, gdzie doceniono jej zamiłowanie do tworzenia pięknych napisów i rysunków. Teraz pracuje jako freelancerka i ma wręcz
obsesję na punkcie liternictwa. Wśród przyjaciół i krewnych, którzy z wdzięcznością witają jej ekscentryczną twórczość, słynie z talentu
do tworzenia niezwykłych dzieł literniczych i opakowań. Uwielbia projekty związane z liternictwem, takie jak jej Three Word Stories i
dzieła zawierające cytaty. Shauna pracuje w domowym studio w towarzystwie szczeniaka imieniem Teddy
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