Formaat A multiscript
typographic system
for online media
Specimen
Max Esnée
EsadType 19-21

École supérieure d’art
et de design d’Amiens

rmaaaaa a a aaaatפורמממממממטFor
maaaaa a a aaaatפורמממממממטForm
aaaaa a a aaaat  פורמממממממטForma
aaaa a a aaaat  פורמממממממטFormaa
aaa a a aaaat  פורמממממממטFormaaa
aa a a aaaat  פורמממממממטFormaaaaa
a a aaaat  פורמממממממטFormaaaaa a a
aaaat  פורמממממממטFormaaaaa a a aa
aat  פורמממממממטFormaaaaa a a aaaa
t  פורמממממממטFormaaaaa a a aaaat  פ
ורמממממממטFormaaaaa a a aaaat  פור
מממממממטFormaaaaa a a aaaat  פורמ
ממממממטFormaaaaa a a aaaat  פורממ
מממממטFormaaaaa a a aaaat  פורמממ
ממממטFormaaaaa a a aaaat  פורממממ
מממטFormaaaaa a a aaaat  פורמממממ
ממטFormaaaaa a a aaaat  פורממממממ
מטFormaaaaa a a aaaat  פורמממממממ
טFormaaaaa a a aaaat  פורממממממ

Formaat
A multiscript
typographic system
for online media
Specimen

Max Esnée
EsadType 19-21

École supérieure d’art
et de design d’Amiens

3

Formaat Family

Formaat

Formaat Text Regular
Formaat Text Italic
Formaat Text Bold
Formaat Text Black

11 styles

Formaat is a multiscript Hebrew & Latin system designed
for news websites. Its aim is to provide a comprehensive
range of typefaces for the requirements of online news
media. For that purpose, Formaat comes in three differents
ranges of styles, each corresponding to a specific use: Text,
Headline and Sans, comprising 11 styles in total.

Formaat Headline Regular
Formaat Headline Italic
Formaat Headline Bold
Formaat Headline Black
Formaat Sans Regular
Formaat Sans Bold
Formaat Sans Black
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פרמת טקסט רגיל
פרמת טקסט בולד
פרמת טקסט בלאק
פרמת כותרת רגיל
פרמת כותרת בולד
פרמת כותרת בלאק
פרמת סנס רגיל
פרמת סנס בולד
פרמת סנס בלאק
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Formaat Text

Tree shaking
Controvertists
הליכים פעילים
Government
החזק להזמנות
Ghostwriter
מקדם התאמה

Formaat Text
4 styles
Formaat Text is designed for continuous reading. The
Latin takes inspiration from French and Dutch baroque
typefaces such as those of Jean Jannon or Johann Michael
Fleischmann. It has relatively low contrast and classical
proportions, with marked ascenders and descenders. The
Hebrew is based on traditional letterforms and informed
by calligraphic practice, with a sharp treatment of outlines.
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Formaat Text Regular

Polio vaccine in Pakistan
NATIVE ADVERTISING
The benefit of the doubt
EXPECTED INFLATION
Norway to sell oil stocks
NATURAL MONOPOLY
Economic accountability
FULLSCREEN GRAPHIC
Russia sonic attack Cuba
AGGREGATE DEMAND
Australian $50 note typo
9

פרמת טקסט רגיל

ספרות בסקוטלנד המוקדמת
אזור מטרופולי מקסיקו סיטי
טלגרפיה חשמלית בבריטניה
תהלוכת זכות בחירה לאישה
חבר הדרכה כך מרכיב מטען
אגן היקוות האגמים הגדולים
הכרזת העצמאות של רודזיה
תפקיד של הוא ניצח מלחמה
נוימרקט אין דר אוברפפאלץ
אסר שיקר עוד הרגיל הסריח
דיווח אותר חשוד פיגוע פריז
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פרמת טקסט רגיל

19pt / 19pt

 הידוע,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
 מהגר גרמני בשם1731  בשנת:“בכינוי “משפט זנגר
The New York ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אחד משני העיתונים היחידים בניו,Weekly Journal
 פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק,יורק
 אשר הדיח שופט מבית המשפט, ויליאם קוסבי,דאז
13.5pt / 14pt

:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
The New  מהגר גרמני בשם ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של1731 בשנת
 פרסם, אחד משני העיתונים היחידים בניו יורק,York Weekly Journal
 אשר הדיח, ויליאם קוסבי,מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז
 המהלך.שופט מבית המשפט העליון המקומי ומינה במקומו מקורב שלו
 וזנגר פרסם את המאמר לאחר לחץ ציבורי,עורר זעם רב בקרב הציבור
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה של הוצאת דיבה.כלפיו
 למרות שבתוכן.ופרס הוצע למי שימסור מהיכן היה לזנגר את המידע
9.5pt / 12pt

Formaat Text Regular
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In 1556, the government of Venice first
published the monthly Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a
Venetian coin of the time, the name of which
eventually came to mean “newspaper”. These
avvisi were handwritten newsletters and used
13.5pt / 14pt

In 1556, the government of Venice first published the monthly
Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a
Venetian coin of the time, the name of which eventually came
to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to convey political, military, and economic news
quickly and efficiently throughout Europe, more specifically
Italy, during the early modern era (1500-1800)—sharing some
characteristics of newspapers though usually not considered
9.5pt / 12pt

 מהגר גרמני בשם ג׳ון1731  בשנת:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
, אחד משני העיתונים היחידים בניו יורק,The New York Weekly Journal פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אשר הדיח שופט מבית המשפט העליון, ויליאם קוסבי,פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז
 וזנגר פרסם את המאמר לאחר לחץ, המהלך עורר זעם רב בקרב הציבור.המקומי ומינה במקומו מקורב שלו
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה של הוצאת דיבה ופרס הוצע למי שימסור.ציבורי כלפיו
פי- על, למרות שבתוכן הדברים שפורסמו לא הייתה הוצאת דיבה דה פקטו.מהיכן היה לזנגר את המידע
תקנות ”לשכת הכוכבים” (גוף אנגלי ארכאי מטעם המלוכה שתפקידו היה לאכוף פרסומים שונים ולהתיר
 הוצאת הדיבה אינה נבחנת במבחן תוכן המידע, שכבר לא הייתה קיימת אפילו באנגליה עצמה,)הפצה
 הפרקליט של זנגר הודה בעובדות אך בטיעונים לעונש הוא שכנע באמצעים.אלא במבחן עצם הפרסום
רטוריים מבריקים את חבר המושבעים להפעיל שיקול דעת עצמי ולהחליט כי הדיבה אינה בפרסום אלא

In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which eventually
came to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to convey
political, military, and economic news quickly and efficiently throughout Europe, more
specifically Italy, during the early modern era (1500-1800)—sharing some characteristics of
newspapers though usually not considered true newspapers.
However, none of these publications fully met the modern criteria for proper newspapers,
as they were typically not intended for the general public and restricted to a certain range
of topics. Early publications played into the development of what would today be recognized as the newspaper, which came about around 1601. Around the 15th and 16th centuries,
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Formaat Text Italic

Formaat Text Italic

New York doctors arrested
RESERVATION OPTION
Election results in Boothby
MUNI DRIVER ROBBED
Government budget deficit
HAND OR KEEP AT BAY
UFC 230 fight card rumors
PROTESTS IN ALBANIA
Decreasing returns to scale
UFC LONDON PRELIMS
A good man is hard to find
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In 1556, the government of Venice first published
the monthly Notizie scritte (“Written notices”)
which cost one gazzetta, a Venetian coin of the
time, the name of which eventually came to mean
“newspaper”. These avvisi were handwritten
newsletters and used to convey political, mili13.5pt / 14pt

In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie
scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a Venetian coin
of the time, the name of which eventually came to mean “newspaper”.
These avvisi were handwritten newsletters and used to convey political, military, and economic news quickly and efficiently throughout
Europe, more specifically Italy, during the early modern era (15001800)—sharing some characteristics of newspapers though usually
not considered true newspapers.
9.5pt / 12pt
In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written notices”)
which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which eventually came to mean
“newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to convey political, military, and
economic news quickly and efficiently throughout Europe, more specifically Italy, during the early
modern era (1500-1800)—sharing some characteristics of newspapers though usually not considered true newspapers.
However, none of these publications fully met the modern criteria for proper newspapers, as they
were typically not intended for the general public and restricted to a certain range of topics. Early
publications played into the development of what would today be recognized as the newspaper,
which came about around 1601. Around the 15th and 16th centuries, in England and France, long
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Formaat Text Bold

פרמת טקסט בולד

China blocks Wikipedia
DIVISION OF LABOUR
Forbidden header name
BROWSING CONTEXT
Julian Williams vs Hurd
SUITED AND BOOTED
Measles in Pima County
AS MAD AS A HATTER
FBI agent shoots in club
GOVERNMENT BOND
ATF raid in Los Angeles

המחיצה הראשונה של פולין
הכפר שנבלע על־ידי המדבר
כלכלת אנגליה בימי הביניים
הפארק הלאומי קייג׳ימוג׳יק
תיאטרון הגימנסיה מארי בל
פרשת הרצח בחולות תל נוף
שם כותרת התגובה האסורה
פלשתין ניסה דרס חייל נורה
שבט קיקאפו של אוקלהומה
המחיצה הראשונה של פולין
אזור מטרופולי סן פרנסיסקו
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פרמת טקסט בולד
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 הידוע,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
 מהגר גרמני בשם1731  בשנת:“בכינוי “משפט זנגר
The New York ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אחד משני העיתונים היחידים,Weekly Journal
 פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו,בניו יורק
 אשר הדיח שופט מבית, ויליאם קוסבי,יורק דאז
13.5pt / 14pt

:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
The New  מהגר גרמני בשם ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של1731 בשנת
 פרסם, אחד משני העיתונים היחידים בניו יורק,York Weekly Journal
 אשר הדיח, ויליאם קוסבי,מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז
 המהלך.שופט מבית המשפט העליון המקומי ומינה במקומו מקורב שלו
 וזנגר פרסם את המאמר לאחר לחץ ציבורי,עורר זעם רב בקרב הציבור
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה של הוצאת דיבה.כלפיו
 למרות שבתוכן.ופרס הוצע למי שימסור מהיכן היה לזנגר את המידע
9.5pt / 12pt

Formaat Text Bold
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In 1556, the government of Venice first
published the monthly Notizie scritte
(“Written notices”) which cost one gazzetta,
a Venetian coin of the time, the name of
which eventually came to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten news13.5pt / 14pt

In 1556, the government of Venice first published the monthly
Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a
Venetian coin of the time, the name of which eventually came
to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to convey political, military, and economic news
quickly and efficiently throughout Europe, more specifically
Italy, during the early modern era (1500-1800)—sharing some
characteristics of newspapers though usually not considered
9.5pt / 12pt

 מהגר גרמני בשם ג׳ון1731  בשנת:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
 אחד משני העיתונים היחידים בניו,The New York Weekly Journal פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אשר הדיח שופט מבית המשפט, ויליאם קוסבי, פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז,יורק
 וזנגר פרסם את המאמר, המהלך עורר זעם רב בקרב הציבור.העליון המקומי ומינה במקומו מקורב שלו
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה של הוצאת דיבה ופרס הוצע.לאחר לחץ ציבורי כלפיו
 למרות שבתוכן הדברים שפורסמו לא הייתה הוצאת דיבה דה.למי שימסור מהיכן היה לזנגר את המידע
פי תקנות ”לשכת הכוכבים” (גוף אנגלי ארכאי מטעם המלוכה שתפקידו היה לאכוף פרסומים- על,פקטו
 הוצאת הדיבה אינה נבחנת במבחן, שכבר לא הייתה קיימת אפילו באנגליה עצמה,)שונים ולהתיר הפצה
 הפרקליט של זנגר הודה בעובדות אך בטיעונים לעונש הוא שכנע.תוכן המידע אלא במבחן עצם הפרסום
באמצעים רטוריים מבריקים את חבר המושבעים להפעיל שיקול דעת עצמי ולהחליט כי הדיבה אינה

In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written
notices”) which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which eventually came to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to
convey political, military, and economic news quickly and efficiently throughout Europe,
more specifically Italy, during the early modern era (1500-1800)—sharing some characteristics of newspapers though usually not considered true newspapers.
However, none of these publications fully met the modern criteria for proper newspapers, as they were typically not intended for the general public and restricted to a certain
range of topics. Early publications played into the development of what would today be
recognized as the newspaper, which came about around 1601. Around the 15th and 16th
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Formaat Text Black

פרמת טקסט בלאק

Perceived performance
SCROLL CONTAINER
Technological progress
STAGGER-THROUGH
Complementary Colors
MALPRESENTATION
Political accountability
ALIVE AND KICKING
Fireworks at Las Vegas
IN THE CROSS HAIRS
NCAA Super Regionals

אחורי קלע נשל הוצאה הרג
ההיסטוריה של שושלת האן
פרוטוקול הזרמה בזמן אמת
שיווי משקל בשוק הסחורות
פונקציה מהשורה הראשונה
האלף העשירי לפני הספירה
נפילה זיכרון יעקב חוף בונה
היפ הופ של בית הספר הישן
אגן היקוות נהר ססקווהאנה
סיקר סקוטלנד יתרון מתנגד
וינסנט־מארי וינו דה וובלנק
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פרמת טקסט בלאק
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 הידוע,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
 מהגר גרמני בשם1731  בשנת:“בכינוי “משפט זנגר
The New York ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אחד משני העיתונים היחידים,Weekly Journal
 פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו,בניו יורק
 אשר הדיח שופט מבית, ויליאם קוסבי,יורק דאז
13.5pt / 14pt
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In 1556, the government of Venice first
published the monthly Notizie scritte
(“Written notices”) which cost one
gazzetta, a Venetian coin of the time, the
name of which eventually came to mean
“newspaper”. These avvisi were handwrit13.5pt / 14pt

:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
The  מהגר גרמני בשם ג׳ון פיטר זנגר שהיה הבעלים של1731 בשנת
 אחד משני העיתונים היחידים בניו,New York Weekly Journal
, ויליאם קוסבי, פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז,יורק
אשר הדיח שופט מבית המשפט העליון המקומי ומינה במקומו מקורב
 וזנגר פרסם את המאמר לאחר, המהלך עורר זעם רב בקרב הציבור.שלו
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה.לחץ ציבורי כלפיו
.של הוצאת דיבה ופרס הוצע למי שימסור מהיכן היה לזנגר את המידע

In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which eventually
came to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten
newsletters and used to convey political, military, and economic news quickly and efficiently throughout Europe, more
specifically Italy, during the early modern era (1500-1800)—
sharing some characteristics of newspapers though usually

9.5pt / 12pt
 מהגר גרמני בשם ג׳ון1731  בשנת:“ הידוע בכינוי “משפט זנגר,המאורע השני תקדים חוק הוצאת הדיבה
 אחד משני העיתונים היחידים בניו,The New York Weekly Journal פיטר זנגר שהיה הבעלים של
 אשר הדיח שופט מבית המשפט, ויליאם קוסבי, פרסם מסמך המבקר את מושל מדינת ניו יורק דאז,יורק
 וזנגר פרסם את המאמר, המהלך עורר זעם רב בקרב הציבור.העליון המקומי ומינה במקומו מקורב שלו
 לאחר צאת העיתון הוא נעצר והועמד לדין בעילה של הוצאת דיבה ופרס הוצע.לאחר לחץ ציבורי כלפיו
 למרות שבתוכן הדברים שפורסמו לא הייתה הוצאת דיבה דה.למי שימסור מהיכן היה לזנגר את המידע
פי תקנות ”לשכת הכוכבים” (גוף אנגלי ארכאי מטעם המלוכה שתפקידו היה לאכוף פרסומים- על,פקטו
 הוצאת הדיבה אינה נבחנת במבחן, שכבר לא הייתה קיימת אפילו באנגליה עצמה,)שונים ולהתיר הפצה
 הפרקליט של זנגר הודה בעובדות אך בטיעונים לעונש הוא שכנע.תוכן המידע אלא במבחן עצם הפרסום
באמצעים רטוריים מבריקים את חבר המושבעים להפעיל שיקול דעת עצמי ולהחליט כי הדיבה אינה

9.5pt / 12pt
In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written notices”) which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which
eventually came to mean “newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and
used to convey political, military, and economic news quickly and efficiently throughout Europe, more specifically Italy, during the early modern era (1500-1800)—sharing
some characteristics of newspapers though usually not considered true newspapers.
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4 styles
Formaat Headline is an adaptation of the text style with
much more compact proportions and a higher contrast.
It is designed to fit into complex grid layouts with its
narrow proportions and reduced ascenders and descenders.
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כבר בשבוע הבא
יו״ר מינהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון אמר כי “הסגר הציב בפנינו
מכשולים כמעט בלתי אפשריים במציאת מועדים לקיום המשחקים“,
ושבכוונת המינהלת לסיים את העונה במלואה עד לסוף חודש מאי .במינהלות
הכדורגל והכדורסל קבעו משחקים כבר לשבת הבאה
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3 styles
Formaat Sans is designed for user interface elements like
navigation and forms, and for the presentation of data.
It aims to be economical and legible at small sizes with clear
letter shapes and generous spacing. The different weights
have exactly the same spacing to make the setting
of tables easier and allow for roll over effects without
reflowing the text. While being practical, it also have
a distinct personality with sharp details and angled
terminals that evokes calligraphy.
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In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie scritte (“Written notices”)
which cost one gazzetta, a Venetian coin of the time, the name of which eventually came to mean
“newspaper”. These avvisi were handwritten newsletters and used to convey political, military,
and economic news quickly and efficiently throughout Europe, more specifically Italy, during the
early modern era (1500-1800)—sharing some characteristics of newspapers though usually not
considered true newspapers.
However, none of these publications fully met the modern criteria for proper newspapers, as they
were typically not intended for the general public and restricted to a certain range of topics. Early
publications played into the development of what would today be recognized as the newspaper,
which came about around 1601. Around the 15th and 16th centuries, in England and France, long
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Opinion / US Politics

The Democrats owe their new
control of the Senate to Black
voters in Georgia
Theodore R. Johnson
‘In Georgia, where the number of Black Americans has steadily increased in recent years and
presently makes up about a third of the state’s residents, Democrats recognized that a window
of opportunity to win statewide contests would open.’ Photograph: Elijah Nouvelage/Reuters
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