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IZVLEČEK
Diplomsko delo z naslovom Vizualna identiteta Klubskega maratona obravnava
vsakoletni glasbeni podvig Radia Študent, imenovan Klubski maraton. Vizualna
identiteta je vizualno izražanje podobe organizacije. Izdelati kvalitetno vizualno
identiteto je dokaj zahteven in obsežen postopek, ki poteka v več stopnjah. Za uspešno
izpeljavo tega postopka moramo poznati organizacijo, njeno zgodovino in namene v
prihodnosti. Za izdelavo vizualne identitete potrebujemo tudi znanje s področja likovne
teorije in trenutnih trendov na sceni grafičnega oblikovanja.
Poleg vizualne identitete Klubskega maratona se osredotočimo predvsem na serijo
plakatov. Plakat je tiskani medij večjega formata, ki služi kot dekoracija ali oglaševalski
pripomoček. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V prvem delu
podrobneje raziskujemo postopke nastajanja vizualne identitete, osnovne likovne
prvine, kompozicije in trende v grafičnem oblikovanju. Drugi del je praktičen. V njem
razkrijemo namene in cilje, izvemo nekaj o Klubskem maratonu in njegovi zgodovini.
S pomočjo pridobljenega znanja analiziramo preteklih pet plakatov tega dogodka in se
lotimo oblikovanja vizualne identitete. Za izdelavo vizualne identitete uporabimo
določeno programsko in strojno opremo, ki jo v delu tudi predstavimo. Analiziramo
vseh pet plakatov, ki se med seboj povezujejo, in predstavimo promocijski material, ki
ga za Klubski maraton že vrsto let uporablja Radio Študent.
Ključne besede: vizualna identiteta, grafično oblikovanje, likovni elementi, Klubski
maraton, serija plakatov.
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ABSTRACT
The diploma thesis titled Visual Identity of the Club Marathon deals with the yearly
musical challenge of Radio Student, called Club Marathon. Visual identity is the visual
expression of the image of the organization. The process of developing a high-quality
visual identity is quite a complex and comprehensive process which takes place in
several steps. For a successful completion of this project, we need to know the
organization, its history, and its future intentions. To create a good visual identity, we
need to know the art theory and current trends in graphic design.
In addition to the visual identity of the Club Marathon, we focus primarily on the series
of posters. A poster is printed media in a large format, which serves as decoration or
as an advertising tool. The thesis is divided into the theoretical and the practical part.
The first part explores the formation of the process of visual identity, basic art elements,
compositions and trends in graphic design. In the practical part, we explore the Club
Marathon and its history. We analyze five posters of the past events. Using the
acquired knowledge, we introduce the manufacturing process of the visual identity,
which we use certain software and hardware for. As the result, a series of five posters
emerges. We analyze all the five posters, which are totally different but they are
connected in one poster. Furthermore, we design advertising material which Radio
Student used for many years.
Keywords: visual identity, graphic design, art elements, Club marathon, series of
posters.
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1

UVOD

V tem diplomskem delu smo se lotili oblikovanja vizualne identitete Klubskega
maratona, enega izmed pomembnejših projektov Radia Študent, ki ga uspešno vodi
že od leta 2001. Vizualna identiteta je vizualna predstavitev organizacije in prvi vizualni
odtis, ki ga opazovalec prejme. Da dobro načrtujemo vizualno identiteto, moramo
poznati realno identiteto, imidž ter simbolno identiteto organizacije in vse tri povezati v
stabilen referenčni trikotnik. Realna identiteta je zgodovina organizacije, njen razvoj in
izdelki oziroma vse, česar konkurenčne organizacije nimajo. Imidž je podoba
organizacije, ki jo posameznik ustvari z mnenjem, simbolni identitetni sistem pa dviguje
sporočilnost organizacije na simbolno grafično raven, kamor spada tudi grafično
oblikovanje, ki deluje na podlagi vizualnega komuniciranja.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva obsežnejša vsebinska dela. Prvi del je teoretični
del, ki vsebuje podrobnejšo opredelitev vizualne identitete in njenega nastajanja. Za
lažje nadaljnje delo predstavimo področje likovnih kompozicij in prvin, med katere
sodijo: točka, linija, lik, barva, svetlo-temno, oblika, prostor in ploskev. V tem delu
obrazložimo tudi definicijo in pomen plakata ter trende, ki nastopajo v grafičnem
oblikovanju v tem letu. Ker se diplomsko delo v celoti navezuje na Klubski maraton,
raziščemo tudi, kaj ta pravzaprav je in kako je sploh nastal.
V drugem delu s pridobljenim znanjem iz prvega dela analiziramo preteklih pet
plakatov Klubskega maratona. Nadaljujemo načrtovanje in oblikovalsko zasnovo nove
vizualne podobe, ki jo prenesemo na serijo petih plakatov in ves promocijski material.
Cilj diplomskega dela je izdelati serijo petih plakatov, ki so si med seboj različni, a jih
vseeno povezuje rdeča nit. S tem bi povečali prepoznavnost Klubskega maratona in
neuveljavljenim glasbenikom omogočili lažji prodor na glasbeno sceno.
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2

TEORETIČNI DEL

Za lažje razumevanje vizualne identitete in nastanka te bomo v naslednjih poglavjih
razložili osnovne pojme, postopke nastajanja in oblikovanja. Da bomo pravilno
pristopili k oblikovanju, bomo definirali tudi osnovne likovne prvine, kompozicije in
smernice v grafičnem oblikovanju v letošnjem letu. Za lažji pristop k oblikovanju
vizualne identitete bomo raziskali tudi Klubski maraton in njegov nastanek.

2.1

Grafično oblikovanje

V grafičnem oblikovanju se združujeta znanost vizualnega komuniciranja in umetnost
estetike. Grafično oblikovanje deluje na podlagi vizualne komunikacije, za katero
uporablja vrsto različnih elementov, ki ji preko različnih medijev posreduje ljudem kot
neko sporočilo.
S pomočjo grafičnega oblikovanja nekemu sporočilu dodamo vizualni efekt, s katerim
lahko različno vplivamo na opazovalčevo podzavest, mišljenje in obnašanje.
Najbolj pomembni elementi, ki jih uporabljajo grafični oblikovalci pri svojem delu, so
tipografija, oblika, barva in tekstura.
V grafičnem oblikovanju se za urejanje elementov uporablja za to izdelana programska
oprema. Med najbolj uporabljene sodijo Corelovi in Adobovi programi, kot so Ilustrator,
InDesign, Photoshop … Dobro pa je imeti tudi zmogljivo strojno opremo, med katerimi
sta skoraj nujna zmogljiv računalnik in kalibriran zaslon, lahko pa uporabljamo tudi
grafične tablice in še vrsto druge opreme. [1]
S to opremo in idejami grafični oblikovalec lahko svoje delo uporabi praktično povsod.
Lahko oblikuje nekaj centimetrov veliko poštno znamko, nekaj metrov velike obcestne
plakate, stenske tapete. Če se ozremo okrog, nas povsod spremlja takšno ali drugačno
delo grafičnih oblikovalcev, ki je lahko namenjeno oglaševanju, izobraževanju ali pa je
zgolj dekorativno.

2.2

Vizualna identiteta

Vizualna identiteta ali celostna grafična podoba (CGP) je vizualno izražanje podobe
podjetja (organizacije, dogodka itd.), ki ga s svojimi likovnimi elementi in sporočilnostjo
predstavlja na trgu. Vizualna identiteta je prvi vizualni odtis, ki ga opazovalec zazna in
v njem vzbudi privlačnost, zaupanje in profesionalnost. [2]
2

Čeprav si predstavljamo, da so celostna grafična podoba zgolj brošure, vizitke, letaki
in drug promocijski material, pa ga kljub naštetemu sestavljajo tudi likovne prvine,
tipografska znamenja in nevidna sporočila, ki so dvignjena na simbolno grafično raven.
Zaradi naštetega je vizualna identiteta le delno stvar likovne teorije, saj za vsem tem
stoji celoten projekt načrtovanja in izvajanja.
Vsaka organizacija je edinstvena, zato si za vsako posebej lahko zamislimo referenčni
trikotnik, ki povezuje realno identiteto organizacije, njen imidž in celostno grafično
podobo. [3]

Slika 1: Referenčni trikotnik organizacije. [2]

2.2.1

Realna identiteta

Realna identiteta organizacije je vse, kar je povezano z organizacijo, njeno
zgodovino, razvojem in izdelki. Realna identiteta je sposobnost in edinstvenost
organizacije, ki jo druga organizacija nima oziroma ima drugačno.

2.2.2

Imidž

Imidž je podoba organizacije, ki jo ustvari posameznik glede na občutke in mnenja,
ki jih čuti do organizacije.

2.2.3

Simbolni identitetni sistem

Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije, ki svoja sporočila dviguje
na simbolno grafično raven in na ta način predstavlja organizacijo. [3]
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2.2.4

Načrtovanje in izvedba celostne grafične podobe

Načrtovanje se deli na šest različnih stopenj.
Začne s situacijsko analizo, ki se deli na tri dele: Namizno raziskovanje, kjer
raziskovalci pregledajo zgodovino razvoja, letna poročila in načrte, članke in govore,
obstoječe raziskave in podobno. Inventarizacija komunikacijskih sredstev, kje
raziskovalci raziščejo konkurenčne in podobne organizacije. Raziskovalci opravijo
še razne študije in raziskave s pomočjo intervjujev, raziskav imidža in fokusa
skupine. S pomočjo teh aktivnosti se izdela sklepno situacijsko poročilo, na podlagi
katerega se lahko izvedejo strateške opredelitve.
Strateške opredelitve so stopnja, kjer organizacija določi svoje ime, vizijo,
pozicijska gesla in poslanstvo. Na podlagi teh opredelitev se izdela dispozicija za
oblikovanje celostne grafične podobe.
Sledi oblikovalska zasnova. V tej fazi nastopi snovanje simbola, logotipa, črkopisa
in pozicijskega gesla. To delo poteka toliko časa, dokler se ne povežejo vezi znotraj
referenčnega trikotnika, saj mora biti simbol v pravem odnosu do realne identitete
organizacije in hkrati organizaciji gradi ustrezen imidž.
Naslednja stopnja je idejni projekt in oblikovanje, kjer so simbol, logotip,
pozicijsko geslo, črkopis, barve in tipografija že likovno opredeljeni in pripravljeni na
predstavitev celostne grafične podobe.
S potrditvijo celostne grafične podobe oblikovalci začnejo z oblikovanjem tipičnih
komunikacijskih sredstev. Sem sodijo dopisni papir, kuverte, vizitke, izkaznice,
računi, letaki, napisi na tablah in vozilih …
Projekt vizualne identitete se zaključi, ko oblikovalci izdelajo priročnik celostne
grafične podobe, v katerem se nadaljnja leta izvajajo korekture glede na
spremembe znotraj organizacije. [3]

Slika 2: Primer celostne grafične podobe dogodka. [4]
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2.3

Likovna teorija

Likovna teorija je veda, ki proučuje sestavo likovnih del in likovni jezik, ki je skupen
panogam likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafična umetnost …). Likovna
teorija proučuje vsako panogo posebej in išče skupne točke med njimi.
Področja, ki jih raziskuje likovna teorija:
-

likovne prvine,

-

likovne spremenljivke,

-

likovna kompozicija,

-

likovna semiotika. [5]

2.3.1

Likovne prvine

Likovne prvine ali likovni elementi so točka, linija, barva, svetlo-temno, prostor,
oblika in lik. Delimo jih na orisne in orisane prvine. Orisne prvine so točka, linija,
barva in svetlo-temno, saj z njimi lahko orišemo orisane elemente, med katere sodijo
oblika, prostor in ploskev. [6]
a) Točka ima v likovni teoriji, za razliko od matematične definicije, obliko in velikost.
Ker ne izraža gibanja in je posledično usmerjena v svojo notranjost, privablja in
zadržuje pogled. Zelo dobre pri tem so točke pravilnih oblik, kot so pika, krog ali
kvadrat. Prav tako dobro zadržijo pogled nekatere nepravilne oblike, npr. madež.
Točka je zelo pomemben element pri likovnem ustvarjanju, saj v orisu povzroča
napetost, stabilnost ter drugačnost in ravno zaradi te navzočnost zadrži
opazovalčev pogled na sebi. [6]
b) Linija oziroma črta kot likovni element poveže likovne enote v neko celoto in s
tem pripomore k nastanku ploskve ali oblike. [5]
Črta nastane kot sled gibanja ali oženja polja. Glavna lastnost linije je gibanje, s
katerim privablja naše oči, da sledijo gibanju od ene točke do druge. Razdalja
med točkami je odvisna od toka linije. Linije so zato lahko točkaste, prekinjene
ali neprekinjene.
Linije s svojo postavitvijo v prostor izražajo tudi različne občutke. Horizontalna
linija daje občutek spokojnosti in pasivnosti, v nasprotju z vertikalno črto, ki deluje
5

trdno in stabilno. Črte, ki se med seboj križajo in ustvarjajo mrežo, dajejo občutek
čvrstosti. Poševne črte delujejo dinamično in negotovo. [6]
c) Svetlo-temno je izraz, ki se uporablja za opredeljevanje razlik med svetlejšimi in
temnejšimi deli. Tako v realnem kot v likovnem svetu ta prvina prikaže direkten
padec svetlobe in senco, ki pri tem nastane. Glede na to, kako se pri tem
svetloba razprši in odbije, lahko določimo ostre in manj ostre tonske prehode
med svetlim in temnim. Ko beli dodajamo črno, dobimo različne sive odtenke. Z
urejanjem teh odtenkov od bele proti črni lahko dobimo svetlostno lestvico. S
pomočjo svetlostnih razlik lahko povzročimo občutek globine, prostora in oblike
nekega predmeta. To si najlažje predstavljamo ob pogledu na črno-belo
fotografijo, ki brez pestrih barv prikaže obliko ter reliefnost predmeta in globino
prostora. Da dosežemo pravi prostorski učinek, moramo svetlostne razlike
(najpomembnejše globinsko vodilo) združiti z vsaj enim prostorskim ključem. [6]
d) Barvo zaznamo kot optični učinek, ki nastane zaradi vpijanja in odboja spektralne
svetlobe od predmeta. Z mešanjem vseh spektralnih barv (vijolična, modra,
rumena, zelena, oranžna in rdeča) dobimo belo barvo. Barve delimo na
kromatične ali pestre in akromatične oziroma nepestre. Kromatične barve so
tiste, ki sestavljajo mavrico in s svojim mešanjem ustvarijo belo barvo.
Akromatične barve so bela, siva in črna.
Barve med seboj lahko mešamo na več različnih načinov. Poznamo aditivno ali
seštevalno mešanje, subtraktivno oziroma odštevalno mešanje barv in optično
mešanje barvnih valenc. Aditivno mešanje je mešanje barvnih svetlob, ki hkrati
pritekajo na mrežnico. Z mešanjem zelene, vijolično-modre in oranžno-rdeče
svetlobe dobimo belo svetlobo. Pri aditivnem mešanju dveh barvnih žarkov
različnih valovnih dolžin dobimo ciano modro svetlobo, magentno rdečo in
rumeno svetlobo. Pri subtraktivnem mešanju gre za prekrivanje barvnih filtrov.
Pri tem mešanju barve delimo na primarne (ciano modro, rumeno in magentno
rdečo), ki z mešanjem ustvarijo črn barvni filter, sekundarne (zelena, vijoličnomodra in oranžno-rdeča), ki so mešanica primarnih barv, in terciarne barve, ki
so mešanica sekundarnih barv. Optično mešanje barvnih valenc lahko nastane
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na več različnih načinov, na primer z različnimi barvnimi lisami ali kot svetlobni
dražljaj, ki prihaja na mrežnico v zelo kratkih časovnih intervalih.

Slika 3: Aditivno in subtraktivno mešanje barv [7]

Vsaka barva je določena s tremi dimenzijami: barvnost, nasičenost in svetlost.
Dimenzije se nahajajo v barvnem krogu. Če so si lastnosti dveh barv nasprotne,
pomeni, da sta barvi komplementarni.
Barvnost ali odtenek se nahaja na obodu barvnega kroga in je značilnost
posamezne barve, ki se razlikuje od druge, na primer rdeča od oranžne.
Nasičenost se nahaja na horizontalni osi barvnega kroga. Nanaša se na
intenzivnost barvne. Dve zeleni se razlikujeta v nasičenosti, če je prva žive barve,
druga pa šibka zelena. Nasičenost zmanjšamo z dodajanjem črne, bele in sive
barve.
Tretja dimenzija je svetlost, ki se nahaja na vertikalni osi barvnega kroga in barvi
dodeli stopnjo svetlosti. Glede na svetlost barvam dodajamo pridevnike svetla in
temna. [5]
Kadar med seboj primerjamo dve različni barvi in opazimo razliko med njima,
govorimo o kontrastu. Kontraste uporabljamo kot oblikovna sredstva, ko delamo
z barvami. Poznamo sedem vrst kontrastov:
-

Kontrast barve k barvi je od vseh sedmih najbolj preprost. Pri tem kontrastu se
najmanj tri barve nahajajo čim bolj oddaljene druga od druge in vplivajo zelo
barvito, saj so popolnoma nasičene;

-

Svetlo-temni kontrast nastane med popolnoma belo in popolnoma črno barvo. Z
dodajanjem sivih odtenkov se vrednost kontrasta zmanjšuje;

-

Toplo-hladni kontrast se ustvari med toplo in hladno barvo;

-

Komplementarni kontrast nastane, ko uporabimo komplementarni barvi. Barva
ima vedno samo eno sebi komplementarno barvo, ki se nahaja v barvnem krogu
nasproti nje;
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-

Simultani ali sočasni kontrast nastane, ko naše oko ob neki barvi hkrati želi
zaznati komplementarno barvo. Če te ni, jo oko ustvari samo. Simultani kontrast
običajno nastane med sivo in poljubno barvo, nastane pa tudi med dvema
barvama, ki nista popolnoma komplementarni;

-

Kontrast kvalitete nastane med spektralnimi (svetle in nasičene barve) in toplimi,
zastrtimi barvami (barve, ki jim dodano belo, črno, belo in črno hkrati, ji dodamo
komplementarno barvo). Nastane med bolj in manj nasičenimi barvami.

-

Kontrast količin nastane kot razmerje med dvema ali več barvnih površin. [8]

e) Obliko lahko napolnimo z barvo, jo omejimo s točko, linijo ali celo barvo.
Določajo jo tri vrednosti:
-

absolutna vrednost (krog, kvadrat, trikotnik itd.; kvadrat bo vedno kvadrat, saj je
prepoznaven po svoji obliki),

-

likovna vsebina (nahaja se v nekem prostoru, je določene barve, svetlosti),

-

relativna vrednost (temelji na odnosu oblike do prostora, v katerem se nahaja, in
na odnosu do drugih oblik okoli nje). [6]

f) Lik je pravzaprav oblika, ki je obogatena s svetlostnimi, barvnimi, teksturnimi
vsebinami in naveže odnose s prostorom, v katerem ustvari neko povezano
celoto. Če torej obliki dodamo likovne elemente, dobimo lik, ki je orisan likovni
element. [6]
g) Prostor je tridimenzionalen orisan likovni element, ki zajema vsa področja
likovnega ustvarjanja kot tudi našega vsakdanjika. Človek v prostoru lahko
počne marsikaj, zaznava pa ga z razumom in čuti. Kako človek vidno zaznava
prostor, si najlažje pojasnjujemo s prostorskim križem. Ta je sestavljen iz treh
pravokotno sekajočih se ravnin: frontalna, očesna in medialna ravnina.
Prostorski križ s pomočjo ravnin prikazuje strukturno zgradbo človeškega telesa
ter njegovo orientacijo v prostoru.
Prostorski učinek lahko ustvarimo s prostorskimi ključi, ki ustvarijo iluzijo
prostora. Mednje sodijo: delno prekrivanje, grafična modulacija s svetlobnimi
toni, linearna in vertikalna perspektiva, prostorski načrt, izrazitost linij in detajlov.
[5]
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2.3.2

Likovna kompozicija

Kompozicija je zaključena celota, ki je sestavljena iz zgoraj naštetih likovnih prvin,
ki jim dodamo še proporce, detajle in celo format likovnega dela. Poznamo veliko
vrst kompozicij, med katerimi so najbolj poznane: prosta kompozicija, vodoravna in
navpična kompozicija, trikotna, diagonalna … [5]
Orodje, s katerim začnemo snovati kompozicijo, se imenuje kompozicijska mreža.
Z njeno pomočjo lažje strukturiramo likovne prvine in ostalo vsebino v celoto. Vsaka
kompozicija mora s svojo celoto pritegniti oko opazovalca. Za postavitev dobre
kompozicije poznamo mnogo pravil, kot so zlati rez, pravilo tretjin, spiralna
kompozicija, ni pa nujno, da se teh pravil držimo. Mrežo lahko narišemo poljubno,
vendar moramo biti pozorni na to, katere prvine bomo uporabili in v kakšnem odnosu
bodo med seboj. [9]
Kompozicijo lahko izdelamo tudi z dvema ali več barvami, ki jih postavimo eno ob
drugi tako, da tvorijo celoto. Kompozicija je v tem primeru večslojna in odvisna od
števila ter količine barv, njihove medsebojne lege, kontrasta in pozicije barv v
kompoziciji. [8]

2.4

Oblikovalske smernice v letu 2017

V letošnjem letu je na področju grafičnega oblikovanja kar nekaj trendov, ki jim lahko
sledimo:
Živahne barve v kombinaciji z belo, sivo ali črno barvo lepo pridejo do izraza. Po nekaj
letih so ponovno priljubljeni barvni prelivi.
Pri tipografiji upoštevamo hierarhijo besedila, pri čemer pomembnejše besede
poudarjamo z večjo in bolj krepko pisavo. Pri manjši pisavi smo pozorni, da se okrog
besedila nahaja veliko praznega prostora in ustvarimo velik barvni kontrast med
besedilom in podlago. Prav tako je letos priljubljeno združevanje besedila in fotografije,
ki skupaj lahko ustvarita globoko sporočilo. Za doseganje modnega rezultata pa lahko
kombiniramo tudi geometrijske like in tipografska znamenja. [10]
Letošnje leto prevladuje več skrajnosti. Prva so vzorci in minimalizem. Že nekaj let
zapored oblikovalci posegajo po starinskih in »retro« vzorcih. Pri minimalizmu gre večji
poudarek uporabljeni tipografiji, ki jo obdaja zgolj prazen bel ali enobarven prostor.
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Druga skrajnost pa je pojavljanje kolaža, kjer gre za kombinacijo fotografije, besedila
in ilustracij na enem mestu, in »Low-Poly« dizajna, kjer gre za preprosto nizanje
geometrijskih oblik ene ob drugi. [11]

Slika 4: Primer »Low-Poly« dizajna [12]

2.5

Plakat

Ker je namen tega diplomskega dela predvsem oblikovati serijo petih plakatov,
moramo razjasniti še nekaj pojmov o plakatu.
Plakat je eden izmed tiskanih medijev večjega formata, ki so običajno prilepljeni na
steno ali drugo površino. [13]
Kot del grafičnega oblikovanja plakat spada v kategorijo prezentacije in promocije, kjer
morata biti grafika in besedilo povezana med seboj in ustvarjati skupno sporočilo, ki
mora na človeka narediti nepozaben vtis. [14]
Plakate delimo v tri kategorije glede na njihov namen in vsebino:
-

v kategorijo propagandnega plakata sodijo plakati s politično in zdravstveno
vsebino;

-

prireditveni plakat zajema filmski, razstavni, glasbeni, športni plakat;

-

komercialni plakat. [15]

2.5.1

Glasbeni plakat

Cvetka Požar v knjigi Stoletje plakata (2015, str. 261) pravi takole: »Termin glasbeni
plakat vključuje plakate za raznolike dogodke, povezane z glasbo (večje glasbene
prireditve, festivale, koncerte, promocijske plakate nosilcev zvoka …). Kadar gre za
določen tip dogodkov, jih lahko tudi pri tej zvrsti poimenujemo še bolj natančno (npr.
koncertni plakat …). « [16]
10

3

KLUBSKI MARATON

V vsakdanu si maraton predstavljamo kot najdaljšo tekaško disciplino, s progo dolgo
okoli 42 km. Poznamo tudi polovični maraton, kjer je proga dolga 21 km.
Klubski maraton si prav tako lahko predstavljamo kot polovični maraton, saj se
dogajanje odvija v 21 klubih po celi Sloveniji. Tako kot v športu je tudi Klubski maraton
kot neke vrste vzdržljivostna disciplina, ki izvajalca napolni z izkušnjami.
Radio Študent že od leta 2001 razpisuje natečaj Klubski maraton. Namen natečaja je
najti, spodbujati, izpostavljati in promovirati neuveljavljene glasbene izvajalce na
domači sceni alternativne glasbe s pomočjo medijske podpore.
Klubski maraton na razpisani natečaj vabi vse neuveljavljene in neznane glasbene
skupine ali posameznike. Vsako leto se prijavi med 60 in 70 izvajalcev, izmed katerih
žirija izbere od 6 do 8 skupin. Preden se ti odpravijo na turnejo, vsaka skupina oziroma
posameznik studijsko posname dve skladbi v studiih Radia Študent. Zbrane skladbe
na zgoščenki Klubskega maratona se uporabijo kot promocijski material na turneji.
Turneja poteka v parih ali trojicah, po slovenskih mladinskih ter drugih klubih in
vsakemu posamezniku omogoči pridobitev kilometrine in odrskih izkušenj. Turneja se
že vrsto let zaključi v Menzi pri koritu (Metelkova ulica), kjer se vsi maratonci skupaj
predstavijo občinstvu. [17]
V pogovoru z glasbenim urednikom Radia Študent, Žigom Puceljem, smo izvedeli, da
je občinstvo, ki vsako leto obiskuje Klubski maraton, predvsem populacija ljudi starih
med šestnajst in trideset let. Poleg njih pa se Klubskega maratona po vsej Sloveniji
udeležuje tudi veliko strokovne javnosti in koncertnih organizatorjev, saj v tem projektu
lahko spoznajo veliko novih imen, ki bodo v prihodnosti krojila domačo glasbeno
realnost.
Zvrsti glasbe so se na Klubskem maratonu čez leta precej spremenile. V zadnjih letih
se zvrsti nagibajo bolj k različnim z elektroniko zaznamovanim zasedbam ali k
mešanim zasedbam. Kljub temu, da je festival Novi Rock že zdavnaj v zatonu, pa se
je želja po različnih rokerskih zasedbah s strani publike vseeno ohranila. Zato je vsako
leto pestra izbira izvajalcev. Na odrih se pojavijo razni solo elektronski izvajalci, ki se
nagibajo v smeri klubske glasbe in raziskujejo nove možnosti tehnologije. Nastopijo
tudi posamezniki ali skupine, ki se žanrsko delijo na: rock, hip hop, noise in
improvizacijo, black metal in eksperimentalno elektroniko.
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3.1

Začetki Klubskega maratona

Leta 1999 je v Ljubljani zaradi pritiskov alter glasbe zadnjič potekal 19. festival Novi
Rock. Ker se je glasbena scena razvijala v različne, nerokerske smeri, je bilo treba
razmišljati o nečem, kar bi lahko ponudili alternativnim glasbenikom. Tako je leta 2000
nastal Klubski maraton, ko je idejo Borisa Velerja uresničil Matjaž Manček, ki je prevzel
Velerjevo mesto glasbenega urednika na Radiu Študent. V istem letu se je v mrežo
klubov, ki gostijo Klubski maraton, združilo kar 28 klubov, od katerih se še danes
pričakuje, da redno delujejo in tudi sami pomagajo pri promociji projekta. Leta 2002 so
se organizatorji odločili, da projekt dvignejo raven višje in izvajalcem ponudijo pravo
studijsko snemanje dveh pesmi. Tako od leta 2003 vsak posameznik oziroma skupina
poleg osmih koncertov prejme tudi snemanje dveh pesmi. Leta 2004 so organizatorji
Klubskega maratona poskusili s prodorom v tujino, ki pa jim ni uspel zaradi
pomanjkanja znanja in izkušenj. [18]

3.2

Potek Klubskega maratona v letu 2016

Datumi, kraji in klubi, v katerih izvajalci nastopajo:
-

16. 9., U. P. INDE, Koper (nastopajoči: Gašper Torkar, Miha Peterlič, Noč);

-

17. 9., MC PODLAGA, Sežana (nastopajoči: Blue Town's Radio, NeoPogo);

-

23. 9., ZAKON, Vrhnika (nastopajoči: Blue Town's Radio, Gašper Torkar,
NeoPogo);

-

24. 9., MCP, Postojna (nastopajoči: Gašper Torkar, Miha Peterlič, Noč);

-

30. 9., MC Krško, Krško (nastopajoči: Blue Town's Radio, Memowu);

-

1. 10., KLUB METULJ, Bistrica ob Sotli (nastopajoči: Memowu, NeoPogo);

-

7. 10., Tamkoučiri, Celje (nastopajoči: Memowu, Miha Peterlič);

-

8. 10., C.M.A.K., Cerkno (nastopajoči: Memowu, NeoPogo);

-

8. 10., CARINARNICA, Nova Gorica (nastopajoči: Gašper Torkar, Noč);

-

14. 10., eMCe PLAC, Velenje (nastopajoči: Gašper Torkar, Noč);

-

14. 10., Špajz, Slovenj Gradec (nastopajoči: Blue Town's Radio, Miha Peterlič);

-

15. 10., MKNŽ, Ilirska Bistrica (nastopajoči: Blue Town's Radio, Noč);

-

15. 10., MIKK, Murska Sobota (nastopajoči: Gašper Torkar, Miha Peterlič);

-

21. 10., DVORANA GUSTAF, Maribor (nastopajoči: Blue Town's Radio, Memowu);

-

21. 10., MC KOTLOVNICA, Kamnik (nastopajoči: NeoPogo, Noč);
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-

22. 10., TRAINSTATION SUBART, Kranj (nastopajoči: NeoPogo, Noč);

-

22. 10., MKK Črnomelj (nastopajoči: Blue Town's Radio, Miha Peterlič);

-

28. 10., Baza Ajdovščina (nastopajoči: Memowu, Noč);

-

29. 10., MinK Tolmin (nastopajoči: Memowu, Noč);

-

29. 10., Baza Ajdovščina (nastopajoči: Blue Town's Radio, Miha Peterlič,
NeoPogo);

-

4. 11., MENZA PRI KORITU, Ljubljana (nastopajoči: Blue Town's Radio, Gašper
Torkar, Memowu, Miha Peterlič, NeoPogo, Noč). [19]
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3.3
3.3.1

Likovna analiza plakatov zadnjih petih let
Leto 2012

Slika 5: Luka Cimolini, sekundarna podoba Klubskega maratona za leto 2012. [20]

Plakat za leto 2012 lahko interpretiramo kot integrirano vezje. Kompozicijo tvorijo
diagonalne linije. Ena linija poteka diagonalno navzgor, šest črt pa potuje od napisov
diagonalno navzdol. Vse črte se srečajo na stečišču, kjer je čip svetlo sive barve,
na katerem z modularno pisavo piše Klubski maraton v črni barvi, ki ustvarja barvni
kontrast glede na svetlo podlago. Iz rumene linije, ki poteka diagonalno navzgor
skozi čip, lahko razberemo številko 12 (leto, v katerem se odvija dogodek). To linijo
si lahko predstavljamo kot napajalnik čipa. Tanjše, bele linije, ki potekajo do čipa,
interpretiramo kot tiskano vezje, po katerem izvajalci brez izkušenj pridejo do čipa,
se tu ojačajo ter si naberejo odrske kilometrine in polni izkušenj po končanju
Klubskega maratona nadaljujejo svojo glasbeno pot. Poleg bele, črne in sivih
odtenkov je edina uporabljena barva rumena. V tem primeru predstavlja energijo,
poživitev, kar potrebuje »čip«, da napolni maratonce z znanjem in izkušnjami.
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3.3.2

Leto 2013

Slika 6: Studio ŽAŽA (Žiga Aljaž in Žiga Artnak), plakat KM 2013, arhiv RŠ.

Plakat prikazuje roko, ki z močjo vleče niti. Moč prepoznamo v položaju dlani in
napetih nitih, med katerimi so se nekatere že vdale in se strgale. Niti, roka in spodnji
temni napisi skupaj tvorijo trikotniško kompozicijo. Temni napisi potekajo v enaki
diagonalni smeri kot niti in skupaj ustvarjajo dinamičnost. Zaradi temne barve vsi
trije elementi izstopajo iz ozadja in tvorijo kontrast. Za razliko od ozadja niti in spodnji
temni napisi delujejo ostro in ploskovito. Roka ostrino pridobi s temnejšo obrobo.
Ozadje je razdeljeno po pravilu tretjin. Eno tretjino tvorita črki KM, drugo tretjino
številki 13 in tretjo tretjino vodoravna črta na dnu plakata. Ozadje je rdeče, napis pa
bel, kar ustvarja močan kontrast. Psihološki pomen rdeče barve je izražanje moči,
odločnosti, samozavesti … Bela barva ne vzbuja čustev, ponazarja zgolj nov
začetek, ustvarjalnost.
Belo besedilo v ozadju deluje, kot da bi bil napisano z debelejšim čopičem, zaradi
česar je tudi slabše berljivo. Temni napisi v spodnjem delu plakata so napisani z
brezserifno, krepko pisavo, ki ima malo praznega prostora med znaki.
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3.3.3

Leto 2014

Slika 7: Lea Zupančič in Zala Kalan, plakat Klubskega maratona 2014, arhiv RŠ.

Plakat vsebuje predvsem tipografske elemente, v spodnjem delu pa se v diagonalni
kompoziciji pojavi rdeča površina. Poševno kompozicijo poudari široka, bela,
črtkana črta, s pomočjo katere razberemo, da rdeča površina predstavlja cesto. To
si lahko zamislimo kot pot, po kateri poteka maraton.
Pozornost pritegnejo črke nenavadnih oblik, predvsem črka K, saj se roka črke
spremeni v gobec z ostrimi zobmi, zgornja polovica črke pa vsebuje troje oči. Črka
K zaradi te posebnosti spominja na lajajočega psa, ki na nekaj opozarja. Lajanje
ponazarjajo tudi tri trojice rdečih trikotnih oblik, ki izvirajo iz gobca. Brezserifna,
krepka pisava z nizkim črkovnim pasom poudarja ime in organizatorja dogodka,
medtem ko so ostali podatki napisani z bolj čitljivo, z brezserifno pisavo.
Tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 prevladujejo rdeča, bela in črna barva. Najboljši
kontrast je ustvarjen med črnim besedilom in rdečkasto podlago, zato so
najverjetneje v tem delu tudi vsi pomembni podatki.
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3.3.4

Leto 2015

Slika 8: Fejzo Košir, plakat Klubskega maratona
2015, arhiv RŠ.

Slika 9: Fejzo Košir, koncertni prerez ob
petnajstletnici KM, arhiv RŠ.

Plakat tega leta se barvno precej razlikuje od plakatov preteklih dveh let. Napis
KM15 zaradi krepkosti črk pridobi precej površine, ki je zapolnjena z ilustracijo
tekačev, ki simbolizirajo maratonce oziroma udeležence na Klubskem maratonu.
Tekači so ilustrirani z močnim barvnim kontrastom med belo (barva kože) in
temnejšimi odtenki modre (oblačila). Detajli tekačev in prehodi med barvami ter
črkami in ozadjem so poudarjeni s črno. Precej velik kontrast je tudi med bordo
rdečim ozadjem in belo v napisu. Kontrast med ozadjem in modrimi deli napisa
deluje bolj kot učinek med toplo in hladno barvo. Napis KM15 je v spodnjem delu
senčen in daje občutek prostora. Ostali napisi na plakatu so napisani z belo barvo
na bordo rdečem ozadju, kjer zaradi kontrasta dobro pridejo do izraza.
V tem letu je potekal tudi koncertni prerez od petnajstletnici Klubskega maratona,
kjer so uporabili enako grafično podobo z nekaj dodanimi in spremenjenimi detajli.
Najbolj opazna razlika je v barvi. Barva kože je pri tej različici rumena, modra ostaja
enaka. S črnim ozadjem so dosegli velik kontrast z rumeno, malo manj kontrastna
pa je črna barva z modro. Poleg napisa KM15 se nahaja +, s čimer je oblikovalec
opozoril na nekaj več, v tem primeru na petnajsto obletnico. Pod poudarjenim
datumom so zvrščena imena nastopajočih na rumeni podlagi, ki se v linijah različno
širi proti levi in desni, kar si lahko predstavljamo kot zvočno valovanje.
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3.3.5

Leto 2016

Slika 10: Surya Djalil, plakat Klubskega maratona 2016, arhiv RŠ.

Plakat prikazuje vesolje s planeti. V ospredju je planet nepravilne oblike, z razgibano
površino, bordo rdeče barve. Obdaja ga planetarni obroč, ki tvori poševno
kompozicijo. Za »planetom« je napis KM16, ki zaradi razgibane površine daje
občutek tridimenzionalnosti. Barva površine se spreminja med belo in različnimi
odtenki sive, saj se zaradi razgibanosti tvorijo sence. Okrog napisa je bleda meglica,
ki ustvari vizualni učinek lebdenja. V črnem ozadju so sive pike in bele zvezdaste
oblike, ki prikazujejo ozvezdje.
Črno ozadje in belo-siv napis sta v kontrastu, zato napis pride do izraza. Čeprav je
bordo rdeča precej temna, pa glede na celotno monotono kompozicijo izstopa.
Najbolje pride do izraza besedilo nad in pod napisom KM16, ki zgolj v beli barvi brez
sivin ustvarja s podlago črno-bel kontrast.
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4 PRAKTIČNI DEL
4.1

Nameni in cilji

S pridobljenim znanjem bomo likovno analizirali plakate Klubskega maratona zadnjih
petih let. Na podlagi tega bomo izdelali serijo petih plakatov ter drugega promocijskega
materiala, ki bodo odražali vizualno identiteto Klubskega maratona 2017.
Naši cilji so izvedeti nekaj več o Klubskem maratonu. S tem znanjem si bomo lažje
predstavljali, kako poteka, kako se je sploh začel in kdo je ciljno občinstvo, ki vsako
leto obiskuje Klubski maraton.
Sledi analiziranje preteklih petih plakatov Klubskega maratona. S pomočjo
pridobljenega znanja bomo poskušali prepoznati likovne elemente in kompozicije, ki
so uporabljeni na plakatih. Analizirali bomo uporabo tipografije in povezavo vsega
skupaj v celoto.
Nadaljevali bomo s strateško opredelitvijo, kjer si bomo s pomočjo obstoječih plakatov
pomagali pridobiti ideje za oblikovalsko zasnovo. Tu bomo oblikovali likovne prvine, ki
bodo sestavni del celote. Pomagali si bomo s trenutnimi trendi v svetu oblikovanja.
Vse elemente bomo povezali v smiselno celoto, ki bo tudi nadaljnja smernica za
oblikovanje vseh plakatov in drugih tipičnih promocijskih materialov za Klubski
maraton.

4.2

Pristop k oblikovanju

V večini preteklih Klubskih maratonov se je ne glede na tematiko pri vizualni identiteti
pojavljal večji napis KM s pripisano letnico. Poleg tega se je v večini primerov vizualna
identiteta navezovala na neko pot. Ta pot je bila prikazana kot zemljevid podzemne
železnice ali mestnega avtobusa, cesta, prometna cesta. V nekaj primerih se kot del
vizualne identitete pojavijo glasbila, glasbena oprema, celo vezje in vesolje.
Pri iskanju idej smo se osredotočili na stvari, s katerimi bi lahko povezali Klubski
maraton. V povezavi s tem smo se osredotočili na več stvari, povezanih z imenom:
maraton, tek, glasba, instrumenti, zemljevid, od enega do drugega kluba … Odločili
smo se, da te ideje poskušamo vpeljati v vizualno identiteto in posledično tudi v ves
promocijski material, ki ga Radio Študent vsako leto uporablja za Klubski maraton.
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Oblikovalec, ki oblikuje vizualno identiteto Klubskega maratona, dobi seznam, po
katerem mora oblikovati plakate, letak, naslovne slike za razna družbena omrežja,
majico.
Za izdelavo vizualne identitete smo uporabili podatke iz leta 2016, saj podatki za leto
2017 še niso znani. Turneja se odvija v času od 16. septembra do 4. novembra.
Nastopajoči so naslednji izvajalci: Blue Town's City, Gašper Torkar, Memowu, Miha
Peterlič, NeoPogo, Noč.

4.2.1 Orodje
Pri oblikovanju smo uporabili milimetrski papir, optični čitalnik, fotoaparat Nikon
Coolpix L120. Programska oprema, ki smo jo uporabili, je Adobe Ilustrator in Adobe
Photoshop.

4.2.2

Postopek izdelave

Fotografijo smo fotografirali s fotoaparatom in jo nato obdelali v programu Adobe
Photoshop, kjer smo z orodjem Quick Selection Tool odstranili nepotrebno ozadje.
Fotografijo smo nato spremenili v sivinske odtenke in maratoncu/maratonki narisali
štartno številko 17. Delo smo nadaljevali v programu Adobe Ilustrator, kjer smo sliko
tekača najprej spremenili v vektorsko obliko. Sledil je razrez dela vektorske slike na
trikotnike, ki smo jih kasneje razporedili tako, da dobimo občutek, kot da bi leteli v
nebo.
Ker se na celotni turneji Klubskega maratona odvije kar 21 koncertov, smo se
odločili, da bomo na vsak plakat napisali po pet datumov in krajev, kjer potekajo
koncerti. Izjema je peti plakat, ki smo mu pripisali samo zadnji datum – zadnji
koncert, kjer vse skupine nastopijo skupaj v Menzi pri koritu in pokažejo vse svoje
znanje, ki so ga pridobile med turnejo.

4.2.3 Oblikovanje napisa
Čeprav je bil napis KM uporabljen že v prejšnjih letih, smo se tudi mi odločili, da
bomo kratico pri oblikovanju obdržali zaradi njene prepoznavnosti. Za napis KM smo
na milimetrski papir narisali verzalke, pri katerih je višina črke enaka širini. Zelo
krepke, neserifne črke smo izbrali predvsem zato, da ime dogodka pride do izraza.
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Slika 11: Skica na milimetrskem papirju.

Črki smo s pomočjo skice oblikovali v programu Adobe Ilustrator z uporabo mreže
in Pen Toola. Končni podobi črk smo narisali tudi trikotnike, ki so bili v pomoč pri
razrezu.

Slika 12: Napis z dodanimi trikotniki za razrez.

Črki smo razrezali z orodjem Pathfinder > Devide in trikotnike razmaknili po
prostoru. Črki sta na dnu manj razločni, saj so delci precej narazen drug od drugega.
Bolj ko gredo delci proti vrhu črk, bolj so skupaj, bolj sta črki prepoznavni.

Slika 13: Razrezan napis

S trikotniki, ki sestavljajo črki, smo hoteli ponazoriti, kako glasbeniki, ki sodelujejo
na Klubskem maratonu, vse od svojega prvega stopa, vmesnih nastopov in vse do
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zadnjega nastopa, pridobivajo izkušnje, ki jih je vedno več in so proti koncu vedno
bolj strnjene.
Za drugo besedilo smo izbrali črkovno vrsto Futura, ki smo jo glede na pomembnost
podatkov spreminjali med navadno in krepko različico. Futura je sans serifna
črkovna vrsta, ki temelji na geometrijskih proporcih. Izbrali smo jo zato, ker je zaradi
svojih lastnosti hitreje berljiva, tudi z večje razdalje. Zaradi tega je uporabna tudi za
obcestne in druge oglase, mimo katerih se ljudje gibljejo hitro, a vseeno lahko
preberejo sporočilo oglasa.

4.2.4 Barva
Pri izbiri barve smo se poleg črne in sivinskih odtenkov odločili za Pantone barvno
lestvico, ki je že podana v programu Adobe Ilustrator. Med podanimi barvami smo
se odločili za PANTONE P 45-7 C. Barvo lahko opišemo kot opečnato rdeča. To
barvo smo izbrali zaradi njenega občutka topline in tudi zato, da nadaljujemo
uporabo rdeče barve pri vizualni identiteti Klubskega maratona v zadnjih letih.
Prednost uporabe zgolj ene barve je v tem, da lahko zelo hitro in preprosto
zamenjamo izbrano barvo drugo.
Lastnost rdeče barve je, da je opozorilna. S svojo prisotnostjo opozarja ljudi na neko
dogajanje in pritegne človekovo zanimanje. Rdeča barva izžareva mnogo pomenov,
med katerimi so tudi akcija, strast in energija. V našem primeru z rdečo
interpretiramo strast glasbenikov do glasbe, energijo in akcijo na odrih, ki jih
obiščejo med Klubskim maratonom. Izbrane barve med seboj delujejo zelo
kontrastno. Glede na to, da smo poleg bele, sive in črne izbrali samo eno barvo, je
kontrast posledično večji. Največji kontrast nastane pri črnih in opečnato rdečih
elementih na beli podlagi.

Slika 14: PANTONE P 45 - 7 C
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5

RAZPRAVA Z REZULTATI

Vse od teoretičnega pa do praktičnega dela smo se soočali z izdelavo vizualne
identitete. Z nasveti in znanjem, ki smo ga pridobili pri raziskovanju, smo izpolnili cilje,
ki smo si jih zadali na začetku.
Da bi izvedeli nekaj več o Klubskem maratonu, smo prebrali kar nekaj člankov in se
pogovarjali z glasbenim urednikom Radia Študent. Odgovoril nam je na nekaj vprašanj
v zvezi s Klubskim maratonom, kar nam je omogočilo lažje razumevanje koncepta
turneje po slovenskih klubih.
Sledilo je analiziranje preteklih petih Klubskih maratonov. Z opravljeno analizo smo se
naučili, kako na drugačen način prikazati neko sporočilo in kako uporabljati likovne
elemente.
S pridobljenim znanjem smo nadaljevali s strateško opredelitvijo, kjer smo si pomagali
z obstoječimi plakati in pridobili ideje za oblikovalsko zasnovo. Ko smo dobili idejo,
smo fotografirali glasbenike, ki smo jih s pomočjo programske opreme spremenili v
likovne elemente, ki so postali glavni del naših plakatov. Oblikovali smo črki, ki se prav
tako pojavljata na vseh plakatih, vendar pa se likovni elementi, ki se nahajajo v črkah,
pri vsakem plakatu spreminjajo. Kljub drugačnosti se vsi elementi, ki se pojavijo na
prvih štirih verzijah, združijo skupaj v eno pri petem plakatu.
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5.1 Serija plakatov
5.1.1 Verzija 1

Slika 15: Verzija 1
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5.1.2 Verzija 2

Slika 16: Verzija 2
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5.1.3 Verzija 3

Slika 17: Verzija 3
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5.1.4 Verzija 4

Slika 18: Verzija 4
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5.1.5 Verzija 5

Slika 19: Verzija 5
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5.2 Analiza plakatov in promocijskega materiala
Na prvih štirih plakatih se pojavi eden od glasbenikov oziroma maratoncev, ki
tekmujejo na Klubskem maratonu. Glasbeniki v sivinskih odtenkih, ki tečejo z
instrumenti v roki, predstavljajo glasbene izvajalce, ki tekmujejo na Klubskem
maratonu. Zaradi tega imajo vsi maratonci štartno številko 17, ki pove, katero leto
zapored se odvija glasbeni natečaj Radia Študent. Vsi glasbeniki se gibajo proti desni,
s čimer nakazujejo, da tečejo naprej proti novim izkušnjam, napredku in svoji
prihodnosti.
Z razpadanjem glav maratoncev na trikotnike, ki letijo v nebo oziroma proti napisu, ki
ga sestavljajo, želimo pokazati, da je vsak posameznik, ki je udeleženec Klubskega
maratona, del tega. Prav tako s tem ponazorimo svobodno razmišljanje in izbiranje
zvrsti glasbe, saj je prav tak namen Klubskega maratona. Ker Klubski maraton ni vezan
na točno določeno zvrst glasbe, ampak so si te zelo različne, smo trikotnike na vsakem
plakatu upodobili na nekoliko drugačen način.
Trikotnik kot lik lahko v glasbi srečamo kot del notnega zapisa pri kitarskih akordih,
prav tako pa ga lahko povežemo tudi z inštrumentom, imenovanim triangel.
Analiza verzije 1
Za prvi plakat smo izbrali bobnarja, ki teče z bobnarskimi palčkami v eni in z bobnom
v drugi roki.

Slika 20: Izvirna fotografija

Slika 21: Slika z odvzetim

Slika 22: Vektorizirana, sivinska

ozadjem

grafika z razrezom na trikotnike.

Pri tem plakatu so trikotniki v napisu prazni s črno obrobo. Prav tako imajo črno obrobo
tudi trikotniki, ki letijo iz bobnarja, vendar pa so obarvani z izbrano rdečo barvo. Ker
barvni trikotniki letijo proti enobarvnemu napisu, opozarjajo, da se bo s Klubskim
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maratonom nekaj zgodilo. Bobnar teče po barvnem traku z napisom: KLUBSKI
MARATON RADIA ŠTUDENT 2017. Trak, na katerem piše začetek in konec
Klubskega maratona, se zaključi z zavihkom proti levi. Trak predstavlja ciljni trak, ki ga
pretrgajo maratonci, ko pritečejo na cilj.
Pod trakom so napisani datumi, kraji, klubi ter nastopajoči. Da so datumi in kraji bolj
opazni, smo za to besedilo izbrali bolj krepko različico pisave Futura.
Pri prvi verziji smo na plakat napisali prvih pet koncertov, ki jih imajo skupine v sklopu
Klubskega maratona. Poleg tega je pri prvem plakatu maratonec na skrajni levi strani,
saj ga do konca maratona čaka še dolga pot.
Ker je na desni strani veliko praznega prostora, ga lahko gostitelji Klubskega maratona
za oglaševanje izkoristijo za pisanje dodatnih informacij o poteku koncerta.

Analiza verzije 2
Pri tej verziji smo fotografirali dekle z mikrofonom v roki, s čimer želimo pokazati, da
so del Klubskega maratona tudi ženske glasbenice. Dekletu smo s pomočjo orodja v
programu Adobe Photoshop na bok narisali štartno številko 17.

Slika 23: Izvirna fotografija

Slika 24: Slika z odvzetim

Slika 25: Vektorizirana, sivinska grafika z

ozadjem.

razrezom na trikotnike.

Trikotnikom, ki sestavljajo napis KM, smo tokrat poleg obrobe kot polnilo dodali tudi
točke, ki s svojim gibanjem ustvarijo diagonalno linijo. Prav tako imajo trikotniki, ki letijo
iz dekleta, v notranjosti točke, poleg tega pa so obarvani oranžno, tako kot trikotniki pri
bobnarju. Namesto ciljnega traku smo pri tem plakatu uporabili zgolj dva kratka, črna
trakova s pomembnimi podatki o dogodku. Črna trakova sta postavljena tako, da si ob
pogledu nanju predstavljamo zahtevno pot maratoncev, ki jih spremljajo vzponi in
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padci, preko katerih se podajo glasbeniki na poti Klubskega maratona ali celo svoji
glasbeni poti.
Tako kot pri prvem plakatu so tudi pri tem v spodnjem levem kotu datumi, kraji, klubi
ter nastopajoči, vendar pa smo tokrat podali podatke o drugih petih koncertih.
Maratonka je v primerjavi z bobnarjem iz prvega plakata premaknjena nekoliko proti
desni, vendar kljub temu omogoča ročno pisanje dodatnih informacij o poteku
dogodkov.

Analiza verzije 3
Pri tej verziji smo fotografirali fanta, ki v levi roki nosi slušalke, v desni pa opremo za
ozvočenje. Z njim želimo opozoriti na to, da so tudi tonski mojstri del vsakega koncerta
in poskrbijo za to, da vsak posameznik, tako glasbenik kot poslušalec, sliši glasbo v
najboljši kvaliteti.

Slika 26: Izvirna fotografija

Slika 27: Slika z odvzetim

Slika 28: Vektorizirana, sivinska

ozadjem

grafika z razrezom na trikotnike.

Trikotni deli maratonca so pri tem plakatu prav tako rdeče barve, vendar smo jim dodali
tudi polnilo z vzorcem linij, ki potekajo vodoravno. Prav tako imata tudi črki KM poleg
črne obrobe polnilo z vodoravno potekajočimi linijami. S temi linijami, ki se pojavljajo
pri maratoncu in v napisu hkrati, opozarjamo na to, da je tonski mojster prav tako del
Klubskega maratona. Tudi pri tej verziji maratonec stoji na vodoravnem, črnem traku,
ki sporoča, da je dogodek, o katerem plakat govori, Klubski maraton Radia Študent
2017. Nekoliko nižje od prvega traku se nahaja drugi, ki se diagonalo vzpenja proti
desni. Tudi ta trak sporoča pomembne podatke o trajanju maratona. Pomen teh dveh
trakov je, enako kot pri prejšnjem plakatu, pot z vzponi in padci. Besedilo pri tem
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plakatu je za razliko od prejšnjega obarvano z rdečo barvo, s čimer poudarjamo
pomembnost dogodka.
Tako kot prvi dve verziji ima tudi ta podatke podane v spodnjem levem kotu. Ker se
maratonec zaradi svoje postavitve nagiba vse bolj proti desni strani, postane prostor
za ročno pisanje informacij na desni strani.
Analiza verzije 4
Pri četrti verziji smo prikazali glasbenika, ki teče s kitaro v roki.

Slika 29: Izvirna fotografija

Slika 30: Slika z odvzetim

Slika 31: Vektorizirana, sivinska

ozadjem.

grafika z razrezom na trikotnike.

Njegovi trikotniki so obarvani rdeče. S tem ponovno prikažemo razliko med
glasbeniki in zvrstmi, saj pri prvih treh verzijah še nihče ni imel zgolj praznih barvnih
trikotnikov. Prav tako smo rdeče obarvali tudi črki KM, ki sta bili do tedaj vedno brez
barvnega polnila.
Pri tem plakatu se ponovno pojavi ciljni trak, vendar v drugačni obliki. Tokrat je
celoten trak sestavljen iz diagonalnih linij, ki jih na sredini prekine oranžen napis na
črni podlagi. Ta napis ponovno opozarja na dogajanje, v tem primeru Klubski
maraton Radia Študent. Na desni se trak prepogne in pokaže še drug del informacij o
trajanju turneje, prav tako z oranžnim besedilom na črni podlagi. Tako kot druge
verzije ima tudi ta podane podatke o zadnjih petih koncertih pred velikim zadnjim
koncertom, in sicer v spodnjem levem kotu. Kitarist je postavljen skrajno desno, kar si
lahko predstavljamo, da je vse bližje cilju in ima za seboj že dolgo pot. Ker je zaradi
tega leva polovica nekoliko prazna, jo lahko izkoristimo za ročno pisanje informacij
na desni strani.
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Analiza verzije 5
Peti plakat je združitev prvih štirih plakatov. Na njem so vsi štirje glasbeniki, ki en za
drugim tečejo proti cilju. Prav tako smo na tem plakatu združili lastnosti posameznega
plakata. Trikotniki glasbenikov se v vseh prej prikazanih načinih pojavijo skupaj,
pomešani v prostoru. Pri napisu smo upoštevali obrobo trikotnikov, točke, ki so
nanizane v diagonalah, vodoravne črte in rdečkasto barvo. S tem poudarjamo, da
lahko še tako različne glasbene zvrsti in osebnosti združimo v eno – Klubski maraton.
Vsi skupaj tečejo po ciljnem traku, ki je po združitvi vseh štirih plakatov dobil nekoliko
»retro« izgled. Tokrat smo v praznem delu pod trakom dodali besedilo, ki je nekoliko
večje in obarvano z rdečo barvo. S tem želimo opozoriti na zaključni koncert vseh
skupin, ki so bile na turneji Klubskega maratona.
Naš namen je bil, da lahko vsakega od prvih štirih verzij plakatov, kjer teče samo po
en glasbenik, tiskamo kot samostojen plakat, lahko pa združimo vse štiri plakate skupaj
in tudi te tiskamo kot združen, a samostojen plakat. To lahko izvedemo z zapiranjem
plasti v programu Adobe Ilustrator in omogočimo tiskanje več plasti hkrati ter ustvarimo
povsem nov plakat. Z zapiranjem plasti omogočimo veliko število različnih plakatov,
saj med seboj lahko kombiniramo kateri koli plakat. Lahko izbiramo tudi, kako tiskati
plakate. Lahko tiskamo vsak plakat posebej, lahko pa ponovno potiskamo že potiskan
plakat in kot rezultat dobimo nekoliko uničen plakat, izmučen kot maratonec, ko priteče
skozi ciljno črto.
To smo dosegli tako, da smo na vseh prvih štirih plakatih maratonce razporedili od leve
proti desni. Vsakemu maratoncu se spreminjajo trikotniki, ki letijo v nebo. Prav tako se
pri vsakem plakatu spreminjajo tudi trikotniki v napisu KM. Vsi elementi iz prvih štirih
plakatov se pri petem združijo in dopolnjujejo.
Na podlagi plakatov smo vizualno identiteto smiselno prenesli tudi na promocijski
material, med katerega sodijo: naslovni sliki za družbena omrežja, letak in majica.
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5.2.1 Naslovna slika družbenega omrežja
Za prikaz, kako bi zgledala naslovna slika na družbenem omrežju, smo si izbrali
portal Facebook. Dimenzije pri naslovnih slikah se razlikujejo glede na vrsto profila,
zato smo izbrali dve dimenziji. Prva velikost je 500 × 262 slikovnih pik, ki je primerna
za naslovno sliko nekega organiziranega dogodka, druga pa 851 × 315 slikovnih
pik, ki je primerna za vsak osebni profil. Pri tej naslovni sliki bi v spodnjem, praznem
prostoru dodajali podatke koncerta, ki sledi. Tako bi lahko vsak klub, ki gosti koncert,
promoviral dogodek.
Naslovni sliki smo oblikovali po zgledu petega plakata, vendar pa smo razporeditev
tekačev nekoliko prilagodili zaradi ležečega formata.

Slika 32: Naslovnica za družbena omrežja 500 × 262 px.

Slika 33: Naslovnica za družbena omrežja 851 × 315 px.
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5.2.2 Letak
Letak je velikosti formata A5 z dvostranskim potiskom. Prednja stran vsebuje vse
združene elemente, ki se pojavijo na vseh štirih plakatih, zadnja stran pa vsebuje
naslovno vrstico, nad katero tečejo maratonci. V osrednjem delu se po vrsti zvrstijo
vsi datumi, kraji, klubi, ki bodo del turneje. V spodnjem delu z delom traku vse skupaj
povežemo v celoto.

Slika 34: Prednja stran letaka

Slika 35: Zadnja stran letaka
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5.2.3 Majica
Za potisk majice smo izbrali zgolj napis KM, saj je to najbolj prepoznaven znak
Klubskega maratona. Izbrani napis vsebuje vse elemente, ki se združujejo pri petem
plakatu: obroba, rdeča barva, točke, ki sestavljajo diagonalne linije, in vodoravne
črte. Izbrali smo sivo barvo majice, ki je dokaj neobičajna barva za promocijske
majice.

Slika 36: Primer moške in ženske majice Klubskega maratona 2017 [21]
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6

ZAKLJUČEK

Vse skupaj se je začelo z iskanjem primerne literature, s katero smo si pomagali pri
pisanju teoretičnega dela. S pridobljenim znanjem, kako se pravilno lotiti izdelave
vizualne identitete, smo skovali načrt dela. Pri načrtovanju in oblikovanju smo si
pomagali s preteklimi izkušnjami. Izdelava vizualne identitete je potekala dokaj tekoče,
a je kljub temu nekajkrat prišlo do manjših negotovosti, ki smo jih rešili in se iz njih
nekaj novega naučili.
Ugotovili smo, da celoten proces izdelave vizualne identitete ni tako preprost in je
oblikovanje le majhen del celotnega postopka.
Z izbrano temo, ki jo opisuje to diplomsko delo, smo pridobili veliko novega znanja, ki
nam bo prišlo prav tudi v prihodnje.
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PRILOGA 2: Pomanjšana druga verzija plakata
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PRILOGA 3: Pomanjšana tretja verzija plakata
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PRILOGA 4: Pomanjšana četrta verzija plakata
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PRILOGA 5: Pomanjšana peta verzija plakata
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PRILOGA 6: Letak (sprednja in zadnja stran)
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