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Pirkanmaa on eri kulttuurien sulatusuuni. Meillä on etuoikeus
saada nauttia rikkaasta ja värikkäästä kulttuuritarjonnasta
– Pirkanmaan festivaalien mahdollistamana.
Inspiraatio kilpailutyöhömme on pulpunnut punatiilen
sävyisestä, rakkaasta kotikaupungistamme Tampereesta.
Sykähdyttävien festarien keskittymästä.

JULISTE
Anna kulttuurin voiman värähdellä koko kehon läpi. Tallettaa sydämeen tunteita,
kokemuksia ja elämyksiä. Tutustuttaa itsesi eri kulttuurien monimuotoisiin taideteoksiin.
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SLOGAN JA KONSEPTI

TUNNE KULTTUURI -slogan viestii monimerkityksellisesti
kulttuuritapahtumien voimasta tunteiden, aistien, kokemusten ja
elämysten synnyttäjänä. Ne vievät meidät uusiin maailmoihin.
Pirkanmaan festivaalit ry on tämän kaiken mahdollistaja.
Lisäksi slogan sivuaa kulttuurista vuorovaikutusta. Kulttuurit
ovat läsnä ja limittäin ottaen vaikutteita toisistaan. Festivaalit
tarjoavat eri kulttuurien monimuotoisia ja autenttisia taideteoksia.

SLOGAN JA KONSEPTI

SENSE
Kulttuurin tuntee kaikilla aisteilla. Se värähtelee
koko kehon läpi ja nostaa ihon kananlihalle.

FEEL
Kulttuurista tallettuu sydämeen tunteita,
kokemuksia ja elämyksiä. Se säväyttää ja sykähdyttää.

KNOW
Kulttuuri olet sinä, minä ja me. Meillä jokaisella on etuoikeus
ja velvollisuus tuntea meidän ja muiden juuret taiteen välittämänä.

V I S U A A L I N E N TA R I N A N K E R R O N TA

Visuaalisessa toteutuksessa tärkeintä on ollut välittää tunne, jonka
kulttuuritapahtuma ihanimmillaan saa aikaan. Henki salpautuu ja
toinen todellisuus aukeaa.
Rakensimme kuvaan tämän herkän, hämyisen, värivaloissa kylpevän hetken.
Pitääksemme viestin vahvana, annoimme julisteessa pääroolin valokuvalle.
Typografisesti korostamme viestimme
monimerkityksellisyyttä visuaalisen hierarkian avulla.

K A N S A I N VÄ L I S T E N KO H D E R Y H M I E N H U O M I O I N T I

Julisteen kaksikielisyys huomioi turistit sekä
Pirkanmaan festivaalien kansainväliset kohderyhmät
myös muualla Euroopassa.
Suomen kieli on eksoottinen, joten sisällyttäisimme
suomenkielisen Tunne kulttuuri -sloganin myös kansainvälisiin
materiaaleihin. Vieras kieli yllättää ja vangitsee huomion.
Muut mainoksen sisällöt kääntäisimme englanniksi.

Typografia

Päävärit

ESOME
THUSCA
REGUR

Lisävärit festivaalikategorioille

ks. seuraava sivu
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Kuvamaailma

ARQUITECTA HEAVY

Abuget Regular
Pirkanmaan festivaalit
ry:n logo on mukana
kaikissa materiaaleissa.

Yhdenmukaiset mainoskuvat on kuvattu
voimakkaasti suoraan edestä ja valaistu
dramaattisesti lisäväreillä.

Heilahtavat, tiukkaan rajatut kuvituskuvat
vangitsevat hetkiä ja tuovat vastapainoa
viimeistellyille mainoskuville.

Graafiseksi elementiksi valittu utuinen savu
vie kulttuurifestivaalien ytimeen – välittäen
tunnelman tuoksua myöten.

J AT KOJ A L O S T U S

Tunne kulttuuri -konseptin ympärille on mahdollista rakentaa monipuolista
festivaalikattausta korostava julistesarja. Jokaiselle kulttuurikategorialle
voidaan valita oma lisäväri, mainoskasvot sekä välitettävä tunnetila. Mainoskasvot
ovat eri ikäisiä, aitoja pirkanmaalaisia kulttuurin ystäviä.
Kulttuurikategorioiden lisävärit tuotaisiin markkinointimateriaalien
lisäksi kattavaan tapahtumakalenteriin selkeyttämään
ja korostamaan rikasta kulttuuritarjontaa.
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