


ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU

Znak Art Forum powstał w 1997 roku na po-
trzeby firmy kreatywnej Bożeny Boba–Dyga. 
Firma miała za cel tworzenie forum sztu-
ki - miejsca swobodnego spotkania i dialogu 
sztuk wszelakich - stąd inspiracją stały się 
kolumny z Forum Romanum - starożytnego 
centrum życia obywatelskiego. Nieprzypad-
kowo też starożytna architektura i czcionka 
antykwa budzi skojarzenia z zabytkami, bo-
wiem to właśnie nimi w znacznym stopniu 
zajmowała się firma. Znak powstał w formie 
projektowej burzy mózgów i został zastrze-
żony w urzędzie patentowym 24.03.1998 r.  
31. 12. 2010 roku Bożena Boba–Dyga powo-
łała do życia Fundację Art Forum, która mia-
ła być rozwinięciem tej idei i przeniesieniem 
jej na nowy grunt - w obszar działalności or-
ganizacji obywatelskich. Fundacja promuje 
syntezę sztuki, zarówno w formie korespon-
dencji sztuk (muzyki, literatury, filmu, teatru, 
sztuk plastycznych i ochrony dziedzictwa), jak 
i działań intermedialnych. 



LOGO NA SIATCE



Wysokość kolumny z logo Fundacji Art Forum
jest podstawową jednostką stosowaną przy 
pozycjonowaniu logo

Pole ochronne to otaczający logo obszar, 
w którym nie może być żadnych innych ele-
mentów graficznych.

Rozmiary wolnej przestrzeni wokół logo Fun-
dacji Art Forum odpowiadają 1,5 x wysokości 
podstawowej jednostki (wysokości kolumny).

Minimalne pole ochronne znaku dopuszczal-
ne w wyjątkowych sytuacjach może wynosić 
1 x wysokości podstawowej jednostki
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Najmniejsza wysokość podstawowej wersji 
znaku stosowana w materiałach drukowa-
nych wynosi 6mm, a w materiałach cyfro-
wych 45px.

W logo o wysokości mniejszej niż 10mm nie 
stosujemy znaku ®

Najmniejsza wysokość kolumny (występują-
cej osobno) stosowana w materiałach druko-
wanych wynosi 4mm, a w materiałach cyfro-
wych 20px

UWAGA:
W wyjątkowych sytuacjach, gdy logo musi 
być mniejsze (np. na długopisach lub wpin-
kach reklamowych), projektant i producent 
mają obowiązek kontrolowania, czy logo jest
odpowiednio widoczne. 

MINIMALNY ROZMIAR LOGO



WERSJE LOGO

Istnieją trzy dopuszczalne wersje logo:

•

•
•

podstawowa wersja pozioma logo Art 
Forum z dopiskiem Fundacja
wersja pozioma logo Art Forum 
wersja pionowa logo Art Forum pojawiająca 
się np. w akcydensach i na gadżetach

Podstawowa wersja pozioma logo Art Forum z dopiskiem Fundacja Wersja pionowa logo Art Forum

Wersja pozioma logo Art Forum 



KOLORYSTYKA I KRÓJ PISMA



LOGO NA TŁACH

Logo Fundacji Art Forum w podstawowej 
wersji należy umieszczać na białym tle. 
W przypadku zastosowania znaku na niejed-
nolitych tłach lub fotografiach należy stoso-
wać znak z polem własnym.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 
stosowanie na tle białym wersji achroma-
tycznej czarnej oraz monochromatycznej nie-
bieskiej.

Dopuszcza się stosowanie znaku bez pola 
własnego, tylko w przypadku, gdy barwa oraz 
nasycenie zdjęcia lub tła nie koliduje z kolory-
styką znaku i nie powoduje utraty czytelności 
oraz ekspozycji logo Fundacji Art Forum.

Regułą nadrzędną jest jednak zachowanie 
czytelności znaku.


