The logo story of RV
Allt började med Operakällaren på landet. Det var känslan efter första middagen på Regissörsvillan.
Vi kände att här fanns det något riktigt bra och anknytning till dess filmhistoriska miljö, men även att
det var saker som vi kände behövde förändras.
Logotypen var en av dessa saker.
Vi såg framför oss ett sirligt R som mer skulle spegla Operakällaren och något klassiskt, fint och
traditionellt. Ett R som r-et i Radiotjänst kanske? Så blev första utkastet till.

Efter att ha lekt med det ett tag sa vi att det kanske var mer som R-et i Rolls Royce med en fyrkantig
sköld i bakgrunden?

När vi som bäst funderade på det så tittade vi på Filmstaden och dess historia och kom då över även
Ingmar Bergmans handskrivna synopsis till ”Katinka”

Där föddes en idé om att använda bokstäverna R och V och bygga en logga av det. Vi hittade ett V
som vi tyckte var fint, men ett R kunde vi inte se. Det fanns ett P.

Kunde vi använda det som utgångspunkt och göra ett R? Självklart kunde vi det! Där hade vi loggan!
”RV”

Nu saknades bara resten av texten till Regissörsvillan… Tanken att använda sirlig skrivstil till hela
logotypen kändes inte rätt. Fanns det något annat som kännetecknade Bergman? Efter en stunds
letande fann vi ett eget typsnitt som Bergman använde i eftertexterna till sina filmer… Passande nog
namngivet till ”F37 Bergman”. Där var det!

F 37 BERGMAN regular
Vi hade en logga ”RV” och en undertext i ”F37 Bergman” ”Regissörsvillan”!! Vi hade dessutom fått
typsnittet till våra menyer, vinlistor, annonsmaterial osv osv.
Nu skulle den färgsättas och ett antal färger testades fram och tillbaka.

Vi bestämde också att döpa om våra lokaler till kända namn som verkat här, allt för att knyta an till
filmhistorien. Bergman, Poppe, Ekman och Garbo blev det.
Ungefär samtidigt invigde vi vårt nya vinprovarrum, Gretas Skafferi.

Till det datumet hade vi tillsammans med vår duktiga personal, tagit fram en egen vinblend på
Högberga vinfabrik. Den behövde både ett namn och etikett. Nu vart det riktigt bråttom. På bara
några dagar skulle vi få fram alltihop. Resultatet vart en svart logga med vit text på vit bakgrund. Det
stod klart till den x februari. Samma dag som invigningen… För säkerhets skull hade vi tagit fram fyra
olika viner som vi ville skulle testas och avsmakas. Namnen till denna första avsmakning blev
Regissörvillan Preludium 1 – 4.

Våra gäster testade glatt våra viner och vi fick fram en favorit! Preludium 1. Att det dessutom var en
blend som vår köksmästare Craig Davy och vår Restaurangchef Åsa Andersson blandat, gjorde det
hela ännu bättre!

Nu hade vi loggan, vinet och typsnittet. Men inte färgen. Förutom det svarta. Och den vita texten
kanske gick att ändra? Till rött? Nja, våra byggnader är i tegelrött så det kanske vart lite för mycket?
Men vad passar till rött? Och svart? Guld!
Loggan hade hittat sina bokstäver, typsnitt, färger och form. Den var rund. Och kanske lite ”naken”…
Kunde man kanske lägga till en cirkel runt om? Susanne fick ännu en snilleblixt i arla morgonstund
och tänkte: ”varför inte göra en cirkel av ord med våra värdeord och beskrivande ord av vår historia
och hur vi vill uppfattas?” Sagt och gjort satte hon ned alla ord på pränt.
Varsågoda, Regissörsvillans logga:
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