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01. Sigla principală, caracteristici

Structura de bază

Familie de fonturi:

Simbol grafic ce pornește de la
o versiune stilizată a literei „a”,
poziţionat în stânga, alături de
textul pe două linii ce include
denumirea Galeria Aparte, iar pe
rândul următor se află menţiunea
UNAGE Iași.

Roboto (Regular, Bold)
Google Fonts®

Culoare:

Negru / Black
Ecran: R0/G0/B0, #000000
Tipar: C0/M0/Y0/K100, Pantone
Black
Sigla galeriei este monocromă.
Poate suporta variaţii de culoare
în funcţie de contextul grafic.
66

GALERIA APARTE

02. Utilizarea siglei

Spaţiul de siguranţă

Resursele grafice (template-urile grafice pentru print
și social-media, elementele de identitate etc.) sunt
disponibile pe pagina Resurse a website-ului galeriei
Aparte: http://aparte.arteiasi.ro/resurse/
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Click / tap / scan

În orice tip de machetare (web sau print), sigla trebuie să
beneficieze de spaţiul de siguranţă optim, definit de o arie
perimetrală egală cu (cel puţin) jumătate din înălţimea totală a
siglei (notată cu x în desenul de mai sus). În interiorul acestui
perimetru nu sunt permise niciun fel de alte elemente grafice.
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Dimensiuni minime
Pe lângă spaţiul de siguranţă, lizibilitatea siglei este condiţionată și de
amplasarea/poziţionarea în pagină sau de dimensiunea acesteia.
• Pentru ecran: dimensiune minimă 50 px înălţime.
• Pentru tipar: dimensiune minimă 7 mm înălţime.

!

EXCEPȚIE DE LA REGULĂ:
În cazul unui spaţiu foarte îngust, dar care necesită integrarea
completă a siglei (de exemplu, un cotor de carte), poate fi folosită
o machetare hibridă cu simbolul grafic redus în dimensiune și
cu textul poziţionat integral, pe un singur rând, ca în simularea
următoare:
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03. Alternative de machetare
Varianta de bază a siglei este cea orizontală, aliniată stânga. Totuși, în
funcţie de layout, pot fi folosite și variaţiile de mai jos. Ele acoperă posibilele
situaţii în care sigla trebuie inclusă (de exemplu) într-un bloc de informaţie
ce necesită alinierea la stânga sau pe verticală.
Variaţii pe orizontală, aliniere icon și text la stânga și la dreapta:

i

i

Variaţii pe verticală, cu text pe verticală pentru spaţii inguste (cotor carte,
pix etc.) și cu text pe rânduri multiple pentru machetare:

Este posibilă și folosirea doar a simbolului grafic, mai ales în contextul în
care denumirea întreagă a galeriei este precizată anterior.
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04. Fundaluri
Sigla poate fi folosită pe orice fel de fundal, în condiţiile în care se respectă
raportul de lizibilitate optim (50% +), respectiv contrast între valoarea siglei
(alb/negru) și consistenţa valorică a fundalului.
Pentru fundaluri deschise, se va folosi sigla neagră (coloana 1). Pentru
fundaluri închise, se va folosi versiunea în negativ a siglei.
În cazul fundalurilor de tip bitmap, raportul de lizibilitate optim poate
impune mărirea contrastului între valoarea siglei (alb/negru) și cele
două caracteristici ale fundalului: consistenţa valorică (se va închide sau
deschide fundalul corespunzător) și textura acestuia (reducerea nivelului
de detalii, blur-area fundalului etc).
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05. Reguli de (ne)folosire:
Sigla corectă:

Siglă greșită: folosirea unui fundal care

Siglă greșită: modificarea raportului

nu oferă contrastul/vizibilitatea corecte

dintre dimensiunile elementelor siglei

Siglă greșită: modificarea scrierii

Siglă greșită: alterarea poziționări și

agreate a denumirii galeriei

alinierii elementelor constitutive ale siglei

Siglă greșită: utilizarea altui font decât

Siglă greșită: folosirea mai multor

Roboto Bold / Roboto Normal

culori în cadrul siglei
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06. Machetarea pentru print și pentru ecran
Fontul folosit în machetările pentru tipar și pentru ecran pentru materialele
Galeriei Aparte este Roboto, cu variaţiile sale Light, Regular și Bold. Familia
de fonturi este disponibilă gratuit pe Google Fonts® (https://fonts.google.
com/specimen/Roboto).
Elementele grafice a căror prezență este obligatorie pe afișul și machetele
grafice ale evenimentului sunt:
• Sigla UNAGE
• Textul ce prezintă contextul instituțional: Universitatea
Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte
Vizuale și Design, Specializarea .... (se va completa informația
corespunzătoare)
• Caseta cu sigla Galeriei Aparte (conform specificațiilor din acest
ghid)
• Titlul expoziţiei
• Intervalul de expunere și data deschiderii / vernisării / finisării
• Artiștii participanţi (în ordine alfabetică)
• Coordonatorii / curatorii

Resursele grafice (template-urile grafice pentru print
și social-media, elementele de identitate etc.) sunt
disponibile pe pagina Resurse a website-ului galeriei
Aparte: http://aparte.arteiasi.ro/resurse/
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• Partenerii evenimentului și prezentatorii (dacă este cazul)
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Exemple de machetare de afiș pentru expoziţiile din Galeria Aparte (cu fundal alb sau imagine/bitmap).

Exemple de machetare de imagine pentru pagina de Facebook
(pentru expoziţiile care se desfășoară în Galeria Aparte).
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