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OPGAVEN
Aarhus Kommune skal have lavet et logo til
en pris, som skal uddeles årligt. Prisen uddeles
til aarhusianske ildsjæle, som har vist et aktivt
medborgerskab. Ønsket var at få implementeret noget grafik, der symboliserer Aarhus by, i
logoet. Logoet bliver lavet i samarbejde med
Lokalavisen og Aarhus Kommune.

PROGRAMVALG
Til denne opgave har jeg brugt Illustrator.

VÆRKTØJER
•
•
•

Image Trace
Pen Tool
Direct Selection Tool

PROCESSEN
Som start på processen, tegnede jeg nogle
forslag. Jeg synes at Aarhus Rådhus og Kunstmuseum Aros er to af de bygninger, der symboliserer Aarhus bedst. Jeg hælder mest til
Aarhus Rådhus, da dette er mere et varetegn
for Aarhus Kommune, hvor Aros mere er for
kulturen i Aarhus.
Jeg udvælger et par billeder af rådhuset, som
kunne være en mulighed til at lave til grafik. Jeg vil gerne lave grafikken ved hjælp af
Image Trace, så her udvælger jeg billedet ud
fra perspektiv og baggrund(himmel).
Jeg placer billedet i Illustrator og vælger
Black and White logo som tracing-preset under Image Trace. Her vælger jeg Image Trace
Panel og justerer ’Threshold’ og ’Noise’ for
at få det bedste udtryk og det mest lignende
silhuet af rådhuset. Efter tilpasningen her expander jeg billedet så det bliver til grafik.
Da det kun er rådhustårnet jeg vil bruge som
grafik, bruger jeg min hvide pil (Direct Selection Tool) til at fjerne alt det uønskede uden
om. Når jeg kommer tættere på bruger jeg en
blanding af den hvide pil og penneværktøjet.

Nu er rådhuset på plads og teksten ”Aarhus
Takker – Prisen for aarhusianske ildsjæle” skal
formateres.
Jeg vælger først at lave en bred udgave af logoet med rådhuset i øverst midten. Jeg vil gerne have luft til logoet, så jeg vælger fonten
Miller til ordet ”Aarhus Takker” som er min
rubrik. Denne font er en serif-font og har derfor lidt ekstra luft mellem bogstaverne. Dette
retter jeg ved hjælp af tracking de ønskede
steder. Underrubrikken skriver jeg i den enkle
font Din OT, der lader ”Aarhus Takker” tage
opmærksomheden. Foruden den enkle font
Din OT, giver jeg den også ekstra luft mellem
bogstaverne på 200 i tracking – alt sammen
for at give underrubrikken lidt eksklusivitet
og kontrast til rubrikken. Ydermere placeres
underrubrikken mellem to streger, der fylder
logoets bredde.
Herefter laver jeg logoet i et smallere format.
Her skal teksten fylde højden af rådhuset og
det placeres til venstre for teksten. ”Aarhus
Takker” deles op på to linjer og der mindskes
på linjeafstanden.
Stregerne fra underrubrikken laver jeg til en
og sætter den mellem rubrik og underbrik.
Jeg beholder samme tracking på underrubrikken, men tilpasser rubrikken til underrubrikken og stregens bredde, så det holder kant.
Afslutningsvis anvender jeg ’Create Outlines’
på teksterne for at sikre mig at filen ikke smider fontene væk ved tryksager.
Da muligheden for at logoet skal bruges på
negativ baggrund, laver jeg alle sorte elementer i logoet hvide og tjekker efter på sort
baggrund. I tilfældet at logoet skal bruges på
andet end hvid eller sort baggrund, har jeg
lavet hele logoet hvidt.

BRUG AF LOGO
Logoet skal bruges til diplomer og check til
vinderne, til artikel i Lokalavisen og til artikel
på Aarhus Kommunes hjemmeside.
Muligvis skal logoet bruges på negativ bag-

grund, laver jeg alle sorte elementer i logoet
hvide og tjekker efter på sort baggrund. I
tilfældet at logoet skal bruges på andet end
hvid eller sort baggrund, har jeg lavet hele
logoet hvidt.

KVALITETSVURDERING
Logoet er blevet som kunden ønskede. Det
virker både på negativ eller farvet baggrund,
hvilket er et succeskriterie for mig.

AARHUS TAKKER
PRISEN FOR AARHUSIANSKE ILDSJÆLE

GRAFIK OG BILLEDE
UDVÆLGELSE AF BILLEDE
Billedet skal have persepektivet fra
højre side med uret til venstre. Dette
er det klasssiske billede af rådhuset, så
derfor valgte jeg billedet, for at skabe
genkendelighed. Samtidig for at lette
arbejdet, undgår jeg en skyet himmel,
da disse skyer kan gøre at man under
Image Trace Panel skal tweeke barene
meget end man behøver med et skyfrit
billede.

GRAFIK OG BILLEDE
IMAGE TRACE
Her vælger jeg presettet Black and
White Logo.

GRAFIK OG BILLEDE
IMAGE TRACE
Jeg tilretter indstillingerne, så de passer til mit design.
Når jeg har ramt de rigtige indstillinger, trykker jeg ’Expand’ for lave det
om til grafik.

GRAFIK OG BILLEDE
FINPUDSNING
Da Image Trace er blevet lavet på hele
billedet, skal jeg have fjernet det overskydende, så jeg kun har rådhustårnet
tilbage. Dette gør jeg med Direct Selection Tool.
Efterfølgende går jeg tættere på rådhuset og får fat i de små ’urenheder’.
Dette fixer jeg dels med Direct Selection Tool og dels med Pen Tool + de
tilførerne funktioner under Pen Tool.

GRAFIK OG BILLEDE
TEKSTOMBRYDNING
I rubrikken er der blevet brugt -(minus)
tracking mellem anviste bogstaver.

RUBRIK

Underrubrikken er givet +(plus) tracking på 200.

UNDERRUBRIK
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