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forgatókönyv
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arculati kézikönyve



A vizuális kommunikációt alapvetően a stratégiai 
alapgondolatok, az adott cégre, szervezetre jellemző 
kulcskifejezések mentén érdemes felépíteni. 
Ezen kulcsszavak a következők:
– mozgásművészet
– stabilitás
– precizitás
– dinamizmus
– csapatmunka
– klasszikus és modern ötvözete
Az inspirációs kifejezések alapján egy olyan betű- 
grafikát terveztünk, mely kellően kifejező és jellemzi 
a művésznő munkáját.

inspiráció



A nézőtérről látványos bevezetők, jelenetek látszanak, 
de valójában egy koreográfus minden egyes mozgá-
sért felel, tehát hogy melyik takarásból, honnan jön  
be egy színész, hányan mennek ki, hány statiszta hova 
áll. A karmester leülésétől számítva, mikor fog nyílni a 
függöny, még a tapsrendet is mi koreografáljuk meg. 
És minél inkább jól végezzük a munkánkat, annál 
inkább nem veszi észre a közönség a tudatosan fel-
épített és kidologozott munkát.

Mivel egy speciális művészi formavilág arculatát 
mutatjuk be, egy rendhagyó formát választottunk 
szem előtt tartva az arculati kézikönyv funkcióját.

Mit csinál egy koreográfus?



Szereposztás

A logó különböző formái
és alternatívái 
színes és monokróm 
változatok



koreográfuskoreográfus

főszereplő

a logó alapformája



táncszínháztáncszínház

további szereplők

a társulat logója

a logó ikonikus formája
kis méretben, webes felületen,
dekoratív elemeken



koreográfuskoreográfus koreográfuskoreográfus

fehérenfeketén



tér és forma
szabadsága

a logó tere, mérete,
alkalmazása,
színek,
tipográfia



a színpad szélei

legkisebb megjelenítés
15 mm magas



tiltások

A logó Nem torzítható, 
és méretezése csak 
az arányai megtartásával 
történhet!

A logó színeinek megváltoztatása 
nem megengedett!

Szín alapon és képháttéren
nem használható!



szín darabok

anna bíbor

C30% ; M100% ; 60% K 0
R184 ; G57 ; B93
#B8395D
Pantone 1945 C

CMYK:
RGB:      
hex:         
Pantone: 

CMYK:
RGB:      
hex:         
Pantone: 

C 0; M 0; Y 0; K 100%
R55 ; G52 ; B53
#373435
Pantone Black C

gulyás fekete
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Unica One regular

Univers Condensed

Elsődleges betütípus

másodlagos betütípus



Színházi kellékek

Kisarculati elemek, 
reklámhordozók 
és webes megjelések



HU-2400 Budapest, Szinva utca 37.         +3660–2564456336
gulyasanna@gmail.com       www.gulyasanna.com 

Forgatókönyv kidolgozása

koreográfus

unica one 18pt

unica one 12/15pt

unica one 8/10pt

hely a jegyzetelni
65mm széles

fejlécespapír

pecsét R30



unica one 8pt/9pt

névjegykártya
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Köszönöm a figyelmet
a lehetőséget és a vidám együttlétet!


