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Stockholm -
Europas Kulturhuvudstad'98

är en mycket speciell identitet och

kulturhuvudstads äret ar inte en

enda, lätt definierad företeelse.

I stället för en enda fast form har

vi därför valt ett formspråk med en

"oformlig form".

Vi har utropat stänket till vårt

grafiska formspråk. Stänket som

med sin fria form blir en symbol för

kulturens gränslöshet.

Stänket kan sägas symbolisera

spontanitet och vill inbjuda till att

väga.Yägapröva det ovana, ovän-

tade, kanske också det obekvama.

Stänket innehåller ett rebelliskt

anslag, som en vision om kulturens

uppgift att {örandra, ge nya synsätt

på samtiden och driva utvecklingen

framät.

Stänket är också en bild av den

enskildes rätt att läsa, se och känna

efter eget huvud.

Stänket är inte baru en bra sym-

bol för kulturens gränslöshet och

mångfald utan också för staden

Stockholm -
Cultural Capital of Europe'98

is a uery special identity, and the Cwbural

Capital year is not a single, easily defined

phenomenon.

Instead of a single firm design, we haue

therefore chosen a formless design idiorn.

.We 
haue proclaimed the paint splash

ds our design idiom.'With its free form,

our paint splash is a symbol of the

boundlessness of cuhure.

Our paint splash can be said to sym-

bolize spontaneity and urge people to

take chances and dare to try the unfamili-

ar and unexpected, perhaps also the

uncomfortable. Th e splash embo dies a

rebellious element, the uision of cubure as

hauing a duty to bring about changes,

prouide fresh approaches to contempora-

ry life and keep pushing the enuelope.

The splash also signifies the right of

indiuidwals to read, see and feel whateuer

they please.

Our paint splash is not only a good

symbol of the boundlessness and diuersi-

ty of cwhure, bwt also of tbe city of Stock-

holm.'Water cascading into the Stream
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Stockholm. Vattenkaskaderna i

Strömmen, varmluftballongerna

över hustaken, fragmenten ur sta-

dens sju sekel långa historia som

ständigt möter flanören.

Stänket är inte minst en stark

symbol för den sol som förgyller vårt

glittrande sommarstockholm och

Skärgårdens tusentals öar och skär.

Stänket med sin orange farg ar

vårt formspråks viktigaste uttryck.

Dess kraft ligger både i att det är

logotypens mest särpräglande ele-

ment och i möjligheten am anvanda

det fritt, utan den rypografiska

delen. Paradoxenär aftdet som

grafiskt grundelement är underkas-

tat regler men ändå kan användas

med stor frihet.

where Lak"e Mälaren meets the Babic Sea,

hot air balloons floating across tbe

downtoun sky, fragments from the city's

seuen-centwry long bistory, constantly

uisible to those wbo stroll its streets and

squdres.

Not least, our splash is a strong sym-

bol of the swn that ernbellishes our glit-

tering surnmer Stockholm and its

thousands of Arcbipelago islands and

skerries.

Our paint splash,with its orange

color, is the most irnportant expression

of our design idiom.Its pouer resides

both in its role as the most distinctiue ele-

ment of owr logotype and in the opportu-

nity to wse it freely, uithowt the

typographic portion.The paradox is that

as a basic graphic element it is subject to

rules, but it may still be used uery freely.

tockholmt
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. Stänk .
'a.

Stänket kan appliceras både i två och tre

dimensioner. Tvådimenfi6fiEllt på papper, tre-

dimensionellt ierr miljö, på en skulpär eller

på byggnadskroppar. Rent praktiskt kan

stänket utföras på många olika sätt. Olika

typ.r ,rr!.nslar eller borstar ger varieraride

uttryck. Länga borst, korta borsq styva borst,
0

mjuka här. -
Den enda reeeln för stänket ar rtt d?n'tt.

orange färgen rr$ste vara den rattaför att

äess karakt är av vär.identitet skall framträta..

rGrafiken för Kulturhuvudstad '98 utgör .
en gemensam tillgång for alla döltaganäe

a

' a.
Splashes , .
Ouriplash can be applied in'either two or three?

a
dimensions.Two-dimensionally onpaper,threq-'. o'
dimensiona[lyin a settins, oiia sculpture or on the

.oa
outside of a buildiitg. In practical terms, it may be r

o'- cre atcd in many different uays. Difförent kinds ctf

brushes yield uarying expressions. Long brusbes,

t'
sh ort bru sh cs, stiff Eru sh cs. soft -h a i r b rush es.

The only rule for tbe$lash is that iuTrust hate
a

the correct ordnge color, so tlat its roleG yr identi-

ty will be clcar. 
o o"a

The graphic identity of Stockholm 'g8 is a shared

asset, duaihble tct dll participating spctnsors anrl
o
Urtners.

' A graphic identitt, is like a face.The more you get

to know it, tbe ntore t,ou lil<e it.

I1ncler its cc)t7troct, il praiect ,trorrlrt ,se thre.'9l- o
identityin marketing u,bich is röleudnt to thatproiect.

'Your 
euents u.,ill het'e Ll yeorclimp(lct ds pdrt of

alargeQrhold. " O

Application is sintple. C)ur graphic ldentity has

been designedtto allott' gre,tt freetlc-ttn and to work

together with other gtltpl:tc i,lerttities.
2C

Put tbe'splasb intct t c.,trr t,li'erttsettte ttt. Use the

t-
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- inom programmet, sponsprer och partners.

En grafisk profitär som ett ansikte. Ju

me{ man lär känna det, desto -.. ,y.k., -un
6m det. Enligt avtal ska projektet 

^n(andu
'98-identitet.rrj d.n marknadsföring som är

a- relevant för projektet. Ditt arrangemangfär

större tyngd som en del av en större helhet'.

. Tillämpningen är enkel. Det är skapat för

. attge stor frihet och för att fungera tillsam-

' -"ri med andra grafiska identiteter.

'Sätt "stänket" päannonSEn, anv3nd Stock-

holm'98-logon sompendangtill den egna logon.

Stctckholm'98 logo 'is 'ttt -liitutit h ,',..,,,, c,,tt'n log.o.

Sltlash the frout. middle or back of your bro-

These dre basic metlto,l,s /ir e-rr.llrlr-r/:ittg a clear

ccmnection between lottr eL'e1lts ,tttJ tbe CLrt?iral

Capital 1'cdr.
,

Our cultural nratrifest.ttivtt .lttt i'r'! t c1,1 t 11 ill

haue a gredter iml)dct if et'ert'.ctne acts irt';r cozl-si-t-

tent, uigorous tuay. All of us u,ill gait bt' it.

a

o

Stänk någonstans i din broschyr, pä fram- chwre. IJse the Stockholm'98 loga ån the)ack.

sidafl, baksidan eller mitt i och använd Stock-

ilJm's s-logon på baksidan.

Däg ar grundnivån för attförse ditt arran-
'\

gemang med en klar och tydlig koppling till

Kulturhuvudstadsåret. ''
a

- 
Manifestgtionen för kulturen under Kul-

turhuvudstadsåret blir större om alla agerat

lionsekvent och kraftfullt. Det viriner alla pä.
a
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Logotypen

Här beskrivs hur logotypen kan användas i

följande enheter: annonser, affischer, program,

etc med angivna miniformat samt typsnitt och

f*ger. Logotypen kan vara i färg eller svart-vit.

Främst skall enfärgslogotypen ttl användas

(nrvrs ozr).I vissa fall kan det vara lämpligare

att använda tvåfärgslogotyp12) (r,us ozr+

svART).

Vid tryck i enbart svart-vitt bör i första

hand den positiva logotypen användas, dvs

svart logotyp ial på vit botten.I några fäfall

beroende på bakgrund, kan det bli nödvändigt

att anv anda negativ logotyp t+J.

The Iogotype

Here is a desuiption of how the logotype showld be

wsed in the follouing contexts: aduertisements, pos-

t er s, p r o gram s et c., w itb sp e cifi e d mini- formats a s

well as typefaces and colors.The logotype rnay be in

color or in black and white.

The primary uerison to be used is the solid logo-

type\) (r,rus ozr). In some cases it may be more suit-

able to use a two-color logotypel2) (r,us ozr +erecr).

'Wben printing exclusiuely in black and wbite, the

positiue logotype should primarily be wsed, i.e. a

black logotype l3l on a wbite background.In a few

cases, depending on the back"ground, it may be neces-

sary to use a negatiue logotype lq1.

t3l ockholm

,

tll kholm

)

PMS: O21 EC:Y 87/o M51% CO% BO%

12) nn5 l4l



Storlek
Grundregeln ar att storlek och placering av

logotypen skall awägas så att den blir väl syn-

lig. Nedan anges minsta mätt för olika typer

av trycksaker och storlekar. För användning

som ej beskrivs här, exempelvis annonser med

litet utrymme eller annan applikation kontak-

ta informationsavdelningen vid Kulturhuvud-

stad'98. Om identiteten i löpande text, se sid

IO -I I.

Minsta ,ormat för mindre trycksaker och annonser (25x25 mm)
Atfisch 500x700 mm (min 50x50 mm)
Arlisch 7OOrl000 mm (min 60x60 mm)

Smallest tormat lor small publi.ations and ads (25x25 mm)

Poster 5001700 mm (min 50x50 mm)
Poster 70011000 mm (min 60x60 mm)

Text i anslutning till logo

Text i anslutning till logotype. I de fall logo-

fypen används för att markera samarbete eller

stöd ska texten "I samproduktion med" eller

"I samarbete med" ligga i anslutning till logo-

typen, typsnitt News Gothic versalt. Ett tredje

alternativ (beroende på avtalsform) kan vara

"ingär i programmet". Se alt nedan.

I SAM PRODU KTION I\4 ED I SAMARBETE MED

Size

The basic rule is that the size and placement of the

logotype should be balanced to make it clearly uisi-

ble. Specified below are the smallest dimensions for

uarious kinds of printed matter and sizes. For uses

not described here, for example aduertisements with

limited space or other applications, contdct the Infor-

mation D ep artm ent dt Sto ckh olm' 9 8. C o n cer nin g

identity in running text, see pages ro-rr.

Slockholm'98 breypapper.

Egna brevpapper. Vid användning
av eget brevpapper placeras
Stockholm'98 logon längst nen

Own letterhead. When using your
own etterhead the Stockholm '98
logo is placed at the bottom.

Text adjacent to the Iogotype

Text adiacent to the logotype. In cases ouhere the

logotype is used to call attention to partnership or

support, tbe text "ln partnership with" or "Witb sup-

port from" mwst be adiacent to the logotype, in capi-

tal letters using Neuts Gothic typeface. A tbird

alternatiue (depending on the kind of contract) may

be "included in the program of i See erca?nples.

]

rrucÅn TPRocRAMMET

]

LOGO

BLACK

iJm9a

i:"i

ffi



GROTESK NR.9 - BOLD CONDENSED

NORMAL (SCANGRAPHIC)

Rubriker/ Headings

NEWS GOTHIC - REGULAR/ITALIC
(MONOTYPE)

Brödtext, adressrader, visitkort etc.
Body text, address /lnes, buslness cards,

etc.

NEWS GOTHIC - BOLD
(MONOTYPE)

M ellan ru briker./Subheadlngs

SABON _ REGULAR,/ tTAL|C
(ADOBE)

Brödtext, stora mängder text
t.ex. tidningar etc.
Body text, large quantities af text,

such as magazines.

ABGDEFGHIJKTMN
oP0RsTUvxYzhÄÖ
abGdefghijklmnopqr
stuvxyzääö 1234567890

ABCDEFGH IJ KLM N
oPQRSTUVXYZAn
abcdef gh ijklm nopq
rstuvxyzääö 123456

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUVxYz^ÄÖ
abcdefghijklmnopq
rstuvxyzåäö L23456

ABCDE,FGHIJI(LMN
O .. ..

oPQRSTUVXYZAAO
abcd ef,ghiiklmnopqr
stuvxyzääö 12345678

B



Ui laddar
för det största

kulturåret
iStockholms

historia.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

nostrud sed. Dolor amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonunibh euis-

mod tinc dunt utla oreet dolore.

Nibh euismod tinc dunt utla oreet

dolore magnaliquam nim ad minim.

www.ku ltun I 8. stockh olm. se
[3] Stoct<no m - Europas Kutturhuvudstad '98. Box 163 98, 103 27 Stockhotm.

Te : 08-698 1998, fax: 08-698 1999. E-post: tnfo@kuiturgS.stockhoim.se

t1l

12)
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Typografi

Det är självklart viktigt med rätt typografi för

att upprätthålla en grafisk identitet. Mindre

självklart ar att denangivna typografin verk-

ligen är den angivna varianten och inte någon

specialversion som ibland kan förekomma.

Eller att inte kägel, spärrning eller andra vari-

abler awiker från originalversionen.

I annons här intill kan du se exempel på

korrekt tillämpning av typografin för Kultur-

huvudstad'98.

Typography

It is obuiowsly important to use tbe right typography

in order to maintain a graphic identity. It is less

obuious that the label on tbe typography actwally is

the specified uariant and not some special uersion, as

is sometimes the case. Or that body, blocking or other

uariables do not deuiate from the original uersion.

The adiacent aduertisement shows yow examples

oftbe correct application ofthe Stockbolm'98 typo-

graphy.

[1] RUBRIK,/HEADLINE, Grotesk nr. 9 - Bold Condensed Normal
[z] enöofexf,/BoDy TEXT, Sabon - Regutar
l3l ADRESSRAD,/ADDRESSLtNE, News Gothic - Regular.zttalic

9



Så skriver vi Stockholm -
Europas Kulturhuvudstad'98

Ilöpande text som innehåller vår identitet

skrivs vårt namn Stockholm - Europas Kul-

turhuvudst ad' 98, eller vid upprepning,

Kulturhuvudstad'98, precis som det står här.

Alltid med en lång devis (-)mellan Stockholm

och Europa och alltid med en apostrof som

markerar förkortningen i årtalet.

Special versionen

Den här speciella varianten av logotyp kan du 
.

ibland se förekomma på tryckt material. Den

används enbart av kansliet för Stockholm -
Europas Kulturhuvudstad'98 och är inte till-

gänglig för annan användning.

Vid frågor kontakta oss gärna

Vi på informationsavdelningen vid Stockholm

- Europas Kulturhuvudstad '98 hjälper dig

garnamed alla råd du kan behöva om tillämp-

ningar av den grafiska profilen. Du kontaktar

oss även om du saknar de tryckoriginal du

kan behöva.

This is how we write Stockholm -
Cultural Capital of Europe'98

ln running texts that contains our identity, our name

is curitten as Stockholm - Cubural Capital of Europe

'98, or in subsequent mentions, Stockbolm'98,

exactly as you see here. Always utith a long dash (-)

between the words Stockbolm and Europe.ln the

abbreuiated uersion, aluays uith an apostrophe to

mark tbe abbreuiation of the year.

Special version

Tbe special uersion of our logotype that is sbown

below sometilnes dppears on printed matter. lt is used

only by the office of Stockbolm- Cultural Capital of

Europe'98, and it is not auailable for other use.

UV ad

lf you have questions,
please contact us

At the lnformation Department of Stockholm -
Cultural Capital of Europe '98, we u,ill be pleased to

giue t,otr any, adt'ice )'ou tna)'need on ho*' to appll'

our graphic identit.t'.You should also contact us if

you do not hat,e the art tuork t'ou rnal' require for

printing.

S

10

uro
\



L
I

L

Viktig information
Vi inom Stockholm -Europas Kulturhuvud-

stad '9tl sätter största värde på att alla med-

verkande sponsorer och samarbetspartners

agerar i sin marknadsföring i enlighet med de

"fria regler" som här anvisars.

Vi tackar på förhand för attdu använder

ditt omdörne när det gäller storlekar och

andra avvägningar. När dina egna marknacls-

föringsåtgarder integreras med Kulturhuvud-

stad '98:s grafiska profil och när allas bidrag

samverkar kommer en konsel<vent och tydlig

bild att fran'rträda. Det är den rika bilden som

kommer att fiirstärka uppfattningen om I(ul-

turhuvudstadsåret i dess helhet.

lmportant information
\X/e at Sruckbolm - Cultural Capital of Europe'9g

attacb great importante to enswring that in their

marketing, all participating sponsors and ltartners

dct according to the free rules outlined here.

We thank you in aduance for wsing your goetd

judgment when it conxes to sizes and other uariables.

\Yhen your own marketing program is integrated

intct the graphic identity of Cuhwral Capital'98, and

when eueryones contributions come together, a clear

and consistent image will emerge.This ricb image

will strengtben tbe ouerall intltact of tbe Cwltural

(,a1tital year.

tl
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Stockholm - Europas Kulturhuvudstad'98 / Stockholm - Cultural Capital of Europe '98
'Västra Trädgårdsgatan 2, Box 163 98, SE-103 27 Stockholm, Sweden.

. Telephone: +46-8-698 1998, Telefax: +46-8-698 1999.
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