
KSIEGA ZNAKU



GENEZA KOLORYSTYKI I LOGO

Kolorystyka logo oparta zostala na estetyce prac Pieta Mon-
driana, a zatem na zasadach neoplastycyzmu - geometryc-
znych podzialach poziomych i pionowych, harmonii, oraz 
uzyciu barw podstawowych, a wiec czerwieni, zolci i blekitu, 
oraz czerni, neutralnych szarosci i bieli.

Motyw ow - uproszczony do symboliki trzech kwadratow w 
barwach podstawowych oraz czarnego kola, na bialym tle 
- zaadaptowany zostal jako logo ZSP im. Jacka Malczewsk-
iego w Czestochowie i powtarza sie w motywach ozdobnych 
produktow promujacych ja.



PRODUKT: KUBEK I PODSTAWKA

WYGLAD KUBKA (render)

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA OZDOBY

Elementy ozdobne - uchwyty kubka oraz 
ozdobna krawedz podstawki - stanowia el-
ementy kolorystyczne w barwach podsta-
wowych, w zgodzie z idea neoplastycyzmu. 
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Nawiazania do logo szkoly stanowia uchwyty 
kubka oraz ozdoba na krawedzi podstawki.

Glowny uchwyt ma forme  
prostopadloscianu z trzech  
kolorowych szescianow, 
wyprofilowanego dla 
porecznosci. Drugi uch-
wyt, o formie kulistej, jest 
dopelnieniem kompozycji 
logo.

“Kolem” w elemencie 
logo szkoly wystepu-
jacym na podstawce 
jest tutaj wglebienie na 
postawienie kubka.
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OPAKOWANIE PRODUKTU

WYGLAD PUDELKA (render)

KONSTRUKCJA (SIATKA)

Geometryczna bryla pudelka zawiera w 
sobie element prostopadloscienny oraz 
polokragly, co odpowiada logo szkoly. 
Stanowi rowniez bezpieczna przestrzen 
do przechowywania kubka i podstawki.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka, zgodna z estetyka neoplasty-
cyzmu, oparta na kontrastach i podzialach. 
Kolor zawarty jest w obramowaniu z czarnych 
linii, dzielacych plaszczyzne scianek.
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METKA

ZSP  
im. Jacka 
Malczewskiego
w  Czestochowie
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KOLORYSTYKA

Kolorystyka metki nawiazuje do tworc-
zosci Pieta Mondriana, zawiera wiec 
barwy podstawowe wraz z czernia, biela 
i neutralna szaroscia. Kolory reprezen-
tuja takze trzy kierunki (specjalizacje)  
w naszej szkole.

KONSTRUKCJA

Ksztalty zawarte w konstrukcji metki to 
kwadraty oraz kola i ich fragmenty. Jest 
to nawiazanie do logo szkoly. Wciecia w 
ksztalcie metki, dzielace je na segmenty, 
tworzy dodatkowe pozorne osie symetrii.
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