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IZVLEČEK
Udarna, preprosta in zapomnljiva grafična podoba dogodka, enotnost pri oblikovanju ter
poznavanje ciljne skupine so ključnega pomena, saj vplivajo na boljšo prepoznavnost dogodka
in povečujejo učinkovitost pri oglaševanju. Namen diplomske naloge je oblikovanje celostne
grafične podobe plesnega dogodka Ples do enih in apliciranje le-te na serijo plakatov in ostala
komunikacijska sredstva. V teoretičnem delu je pojasnjen pomen barv, kompozicije in
tipografije, opisane so značilnosti komunikacijskih sredstev ter pomen kvalitetne grafične
priprave za tisk in splet. Na koncu teoretičnega dela so analizirane dobre prakse oblikovanja
podob plesnih dogodkov. Cilji diplomske naloge so zasnova in oblikovanje grafičnih elementov
ter oblikovanje črk za naslov dogodka. V eksperimentalnem delu smo se pri oblikovanju
grafične podobe osredotočili na ciljno skupino in konsistenco. S pomočjo programov Adobe
smo narisali ilustracije in ostale grafične elemente, določili postavitev elementov in izbrali
ustrezno barvno paleto. Oblikovali smo serijo plakatov, vstopnic, pasic za družbena omrežja ter
promocijski letak. Znotraj programa FontLab smo oblikovali črke za napis »Ples do enih« in
jih vstavili na komunikacijska sredstva. Izvedena je bila tudi spletna anketa, s katero smo
preverili primernost oblikovane podobe in izvedeli, kako pomembna se širši množici ljudi zdi
enotnost pri oblikovanju. Za zaključek lahko trdimo, da nam je uspelo uresničiti zastavljene
cilje in delno potrditi hipoteze ter oblikovati primerno ter konsistentno celostno grafično
podobo plesnega dogodka.

Ključne besede: grafična podoba dogodka, komunikacijska sredstva, konsistenca pri
oblikovanju, oblikovanje črk, serija plakatov
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ABSTRACT
A striking, simple and memorable visual identity of the event, unity in design, and knowledge
of the target group are crucial because they influence the recognizability of the event and
increase advertising efficiency. The purpose of the diploma thesis is to create a visual identity
of a dance event Dance till one (slo. Ples do enih) and apply it to a series of posters and other
communication ads. The theoretical part explains the importance of colors, composition and
typography, describes the characteristics of communication ads and emphasizes the importance
of a quality graphic prepress for printing and web. At the end of the theoretical part, good
practice in visual identity design of dance events is analyzed. The goals of the diploma thesis
are the design of graphic elements and the design of letters for the title of the event. In the
experimental part, we focused on the target group and consistency in the design of the visual
identity. With the help of Adobe programs, we prepared illustrations and other graphic
elements, defined the layout of the elements and selected the appropriate color palette. We have
created a series of posters, tickets, banners for social media and a promotional flyer. Within the
FontLab program we created the letters for the event »Ples do enih« and inserted them in the
communication ads. An online survey was also conducted to verify the appropriateness of the
designed visual identity and to discover how important seems to be unity in design for the
audience. To conclude, we have managed to achieve the set goals, verify the hypotheses and
form an appropriate and consistent visual identity of the dance event.

Keywords: a series of posters, communication ads, design consistency, typeface design, visual
identity of event
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1

UVOD

Ples do enih je plesno-družabni dogodek, ki poteka trikrat letno in je namenjen predvsem
dijakom in študentom, ki jih povezuje veselje do plesa in druženja. Glavni namen diplomske
naloge je oblikovanje celostne grafične podobe plesnega dogodka in apliciranje le-te na plakat
in ostala komunikacijska sredstva (tj. letak, vstopnice in pasice za družbena omrežja).
V teoretičnem delu smo najprej razložili pomen barv, kompozicije in tipografije pri oblikovanju
celostne grafične podobe. V nadaljevanju smo več pozornosti namenili značilnostim
komunikacijskih sredstev in razložili pomen oglaševanja in konsistence pri oblikovanju. Preden
smo se lotiti oblikovanja, smo raziskali obstoječe grafične rešitve oblikovanja podob plesnih
dogodkov in jih nekaj analizirali glede na barve, kompozicijo in tipografijo. Nazadnje smo
opozorili tudi na pomen kvalitetne grafične priprave za tisk in splet.
V eksperimentalnem delu smo opisali postopek oblikovanja komunikacijskih sredstev in
predstavili pomen poznavanja ciljne skupine pri oblikovanju. Izdelali smo tudi črke za napis
»Ples do enih« in oblikovana komunikacijska sredstva pripravili za tisk in splet. S pomočjo
spletne ankete smo preverili primernost oblikovane podobe in izvedeli, kako pomembna se zdi
enotna grafična podoba širši množici ljudi.

Zadali smo si naslednje cilje:
−
−
−
−
−
−

pregled dobrih praks oblikovanja grafičnih podob dogodkov,
zasnova in oblikovanje elementov podobe plesnega dogodka,
oblikovanje serije plakatov,
izdelava črk za poimenovanje dogodka,
oblikovanje spremljevalnih komunikacijskih sredstev,
priprava za tisk in objavo na spletu.

Postavili smo naslednje hipoteze:
− Dobra grafična podoba vpliva na boljšo prepoznavnost dogodka.
− Ljudje so pozorni na konsistenco grafične podobe pri tiskovinah in promocijskih
izdelkih.
− Če se dogodek ponovi večkrat, mora zaradi prepoznavnosti ohraniti del grafične
podobe.
− Dobra grafična podoba lahko ljudi prepriča, da se dogodka ponovno udeležijo.
− Udarna grafična podoba pripomore k boljši učinkovitosti pri oglaševanju.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
BARVE

Izbira barve je pri oblikovanju ključnega pomena, saj barve same po sebi ali v odnosu z drugimi
barvami pripomorejo k večji prepoznavnosti celostnih grafičnih podob (1).
2.1.1 Dimenzije barv
Vsaka barva je definirana s tremi dimenzijami (Slika 1), ki v kombinaciji ena z drugo dajejo
veliko število barvnih odtenkov (1).
Barvni ton (angl. hue) označuje vse čiste barve in se spreminja po obodu barvnega kroga. Je
značilnost, po kateri se barve med seboj razlikujejo (rumena, zelena, oranžna itd.). Nasičenost
barve (angl. saturation) lahko zmanjšamo z dodajanjem bele, črne, sive ali komplementarne
barve. Predstavlja torej stopnjo čistosti barve in sporoča, koliko je v njej primesi drugih barv.
Svetlostno stopnjo (angl. brightness) posamezne barve lahko spremenimo z dodajanjem
svetlejše ali temnejše barve, torej svetlost določa stopnjo primesi bele ali črne barve (2, 3).

Slika 1: Dimenzije barv
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2.1.2 Barvni krog
Johannes Itten je zasnoval moderno teorijo barvnih nasprotij in jo predstavil v knjigi Umetnost
barve (4). Po njem se imenuje tudi Ittnov barvni krog, ki predstavlja razmerja med barvami in
prikazuje, kako so med seboj povezane (5).
Tri primarne barve so rdeča, rumena in modra. Barve, ki nastanejo z mešanjem osnovnih barv,
so sekundarne. Z različnimi razmerji med primarnimi in sekundarnimi barvami je mogoče
zmešati katerokoli drugo barvo (6). Z mešanjem ene primarne in ene sekundarne barve dobimo
terciarne barve. Barve, ki si ležijo nasproti, so komplementarne. Na ta način dobimo
enakomeren dvanajstdelni barvni krog (Slika 2), v katerem so barve razvrščene v enakomernih
presledkih (4).

Slika 2: Barvni krog – prilagojeno po (4)
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2.1.3 Psihološki vpliv barv
Repovš (1) pravi, da tudi psihologija barv pripomore k temu, da barve izražajo pravo sporočilo
na nezavedni ravni in da so primerne za ciljno skupino, ki jo želimo nagovoriti. Barve vzbujajo
različne asociacije, občutke in pomene, ki jih prikazuje Preglednica 1 (1).

Preglednica 1: Psihološki vplivi barv (1, 7)

barva

pozitivne asociacije

negativne asociacije

rdeča

sreča, impulzivnost, optimizem,
moč, strast, lepota

eksplozivnost, smrt, vojna, kri,
agresivnost

oranžna

ambicija, vedrost, radodarnost,
bogastvo, sprejemljivost

zlovoljnost

rumena

živahnost, veselje, toplota, inteligenca,
akcija, mladost, moč

strahopetnost, izdajstvo

zelena

narava, rodnost, življenje, upanje,
stabilnost, varnost, energičnost

razpadanje, sovražnik, ljubosumje

modra

poduhovljenost, zvestoba, racionalnost,
mir, zadovoljstvo

melanholija, temačnost, dvom,
muhavost, hladnost

kraljevskost, lojalnost, moč, religija

pohlep, dekadenca, žalost,
skrivnostnost

rjava

organskost, trdnost, moškost,
zemeljskost, kompaktnost, zdravje

vulgarnost, neplodnost, revščina,
ponižnost

črna

razlikovanje, eleganca, temnost

smrt, bolezen, obup, zanikanje,
negativizem, pasivnost

bela

čistost, osvežitev, popolnost,
neskončna svoboda, resnica

praznina, tišina

siva

avtonomija, nevtralnost

neodločnost, strah, monotonija,
depresija, starost, otožnost

vijolična
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2.2 KOMPOZICIJA
Kompozicija je organizacija elementov in kombiniranje različnih delov v zaključeno celoto.
Razumevanje in raziskovanje kompozicije je bistveno za učinkovito vizualno komunikacijo, ki
mora biti razumljiva čim širši množici ljudi (8).
2.2.1 Vrste kompozicij
Rački (9) navaja, da so se v tisočletjih likovnega ustvarjanja izoblikovale določene oblike
likovnih kompozicij, ki so se izkazale za tako učinkovite, da jih likovni ustvarjalci uporabljajo
znova in znova (9). Včasih jih uporabijo zavedno in z določenim namenom, spet drugič pa na
nezavedni ravni ponavljajo kompozicije, ki so se jih priučili. Najpogostejše izmed njih so
navedene in vizualno predstavljene v nadaljevanju (Slika 3).
Simetrične kompozicije
Elementi pri simetrični kompoziciji so urejeni tako, da se simetrično ponovijo na levi in desni
polovici.
Horizontalne ali vertikalne kompozicije
Pri teh kompozicijah so elementi horizontalno ali vertikalno nanizani eden za drugim, ritem pa
je lahko enakomeren ali neenakomeren, naraščajoč ali padajoč, umirjen ali dinamičen.
Kompozicijski okvir
Elementi ob robovih likovne površine služijo le kot okvir, ki kaže na motiv v osrednjem delu
kompozicije.
Kompozicijski liki
Glavne elemente kompozicije lahko razvrstimo tako, da tvorijo katerega od geometrijskih likov.
Najpogosteje so uporabljeni trikotnik, krog ali elipsa, redkeje pa kvadrat ali pravokotnik.
Diagonalne kompozicije
Elementi so razporejeni po diagonali slikovnega polja in oko vodijo poševno navzgor ali
navzdol. Uporabimo jo, kadar želimo izraziti ali poudariti dinamičnost motiva.
Kompozicijske mreže
Likovno površino lahko razdelimo na tretjine, četrtine itd., ki jih gledalec lahko zazna kot
kompozicijsko mrežo, ki zagotavlja določeno prostorsko logiko v razporeditvi elementov
kompozicije (9).
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Svobodne kompozicije
Pri svobodni kompoziciji oblikovalec likovne elemente uravnoteži med seboj in pri tem
zavestno ali intuitivno upošteva priučena kompozicijska načela.
Poudarek
Kompozicijsko harmonijo lahko vzpostavi tudi element, ki izstopa od ostalih po barvi ali
svetlosti in vzpostavi hierarhijo med elementi v kompoziciji.
Središče pozornosti
Elementi v kompoziciji so razporejeni tako, da usmerijo pozornost h glavnemu motivu, ki ima
vodilno vlogo v kompoziciji (9).

Slika 3: Vrste kompozicij – prilagojeno po (9)
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2.3 TIPOGRAFIJA
Tipografija je veda o oblikovanju črk, ki preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo uporabo v
besedilu. Oblikovalec mora besedilo oblikovati tako, da je vidno in čitljivo oz. berljivo (10).
2.3.1 Delitev pisav
Latinico delimo na dva glavna črkovna sklopa:
− dvodebelinske pisave (tj. pisave s tankimi in podebeljenimi potezami) in
− enodebelinske pisave (tj. pisave s skoraj enako ali enako debelimi potezami) (11).
Uveljavljena je še samostojna skupina pisav, ki jih razdelimo na:
− dekorativne pisave,
− rokopisne pisave in
− risane pisave (11).
2.3.2 Deli črk
Slovenci smo večino poimenovanj delov črk prevzeli iz nemškega govornega območja (11).
Dele črk, črte in črkovne pasove prikazuje Slika 4.

Slika 4: Deli črk pisave Minion Pro – prilagojeno po (11)
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2.3.3 Različice pisav
Tipografi največkrat črke ene pisave izdelajo v več različicah, ki sestavljajo družino pisave.
Sodobna tehnologija omogoča lažjo in hitrejšo izdelavo pisav, s tem pa večji izbor posameznih
različic ene pisave (11). Najpogostejše različice prikazuje Slika 5.

Slika 5: Različice pisave Segoe UI

2.3.4 Čitljivost in berljivost
Čitljivost (angl. legibility) je vezana na dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev
in je odvisna od oblikovne predstavitve besedila. Pri izboru pisave je zaradi ustrezne
čitljivosti treba upoštevati obliko pisave, velikost črk ter velikost srednjega črkovnega pasu
(12).
Berljivost (angl. readability) je vezana na vsebino in razumevanje besedila in je odvisna
predvsem od dolžine vrstic, velikosti znakov in razmika med vrsticami. Navadno je merjena s
hitrostjo branja in pomnjenjem besedila (8, 12).
2.3.5 Metrika
Pri pisavi, ki je premišljeno načrtovana, je metrika, tj. razmik med črkami, ravno tako
pomembna kot oblika samih črk (13). Ko načrtujemo pisavo, moramo biti pozorni tudi na
metriko in moramo črke prilagajati tako metrično kot tudi optično. Če so črke preblizu in se
skoraj dotikajo, je potrebno optično izenačevanje, ki mu rečemo razpiranje (angl. kerning) (8).
V primerih, ko praznine ni mogoče odpraviti z manjšanjem ali večanjem črkovnega presledka,
so potrebni popravki pri črki ali obeh sosednjih črkah (1). Nekateri pari črk so na videz preveč
razmaknjeni, zato moramo z zmanjševanjem prostorov med parom črk (npr. AV, FA, Ta in Va)
izenačiti belino (12).

8

2.4 OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV ZA DOGODEK
Poznavanje potreb in želja ciljne skupine je ključnega pomena, saj lahko predvidimo na kakšen
način lahko pritegnemo njihovo pozornost. Kreativno oblikovana komunikacijska sredstva
ločijo podjetje od konkurence in poskrbijo za zapomnljivost ter s tem krepijo identiteto podjetja.
Pri oblikovanju komunikacijskih sredstev moramo biti posebej pozorni na to, da ciljna skupina
sporočilo pravilno razume, zato mora biti kratko in jedrnato, jasno in nedvoumno (14).
Komunikacijska sredstva morajo biti oblikovno in vizualno enotna, hkrati pa izražati enkratne
značilnosti, da bralci zlahka sledijo napisanemu in razumejo sporočilo, ki jim ga želimo
posredovati (14).
Oblikovanje podobe dogodka obsega tako zasnovo same podobe kot tudi spremljevalnih
komunikacijskih sredstev. Pri plesnih dogodkih in festivalih to predvsem pomeni oblikovanje
plakatov, programa, letakov, brošur, vstopnic in akreditacij. Pri večjih dogodkih pa poleg tega
še oblikovanje pasic za oglaševanje, oblikovna zasnova spletne strani, linija majic, vrečk,
ovitkov za telefon, brošk, nalepk, ovitkov za vodo, oblikovanje samostoječega plakata, oglasnih
panojev in tiskovin, ki bodo v času dogodka v prostoru dogajanja.
2.4.1 Konsistenca
Če želimo doseči, da se komunikacijska sredstva med seboj ujemajo in jih lahko kljub različnim
medijem povežemo med seboj, je treba uskladiti predvsem prikazane grafične elemente.
Upoštevati je treba enotnost oblikovanja ter vključiti osnovne grafične elemente, kot so logotip,
barve, pisave in slikovno gradivo. Kot pravi Parker (6), na ta način dosežemo enoten videz pri
različnih tiskovinah in pripomoremo k večji zapomnljivosti (6).
2.4.2 Mreža
Pri oblikovanju komunikacijskih sredstev je pomembna mreža, ki je oblikovalcu v pomoč pri
strukturiranju in razporejanju besedila, slikovnega gradiva in ostalih grafičnih elementov.
Dobro zasnovana mreža omogoča vizualno skladnost tiskovine in med samimi
komunikacijskimi sredstvi. Mreže se uporabljajo tako pri oblikovanju knjig, revij in drugih
tiskovin, kot tudi pri načrtovanju spletnih strani, kjer mrežno zasnovo spletnih mest prikažemo
z načrtom. Mreža razdeli prostor, ki je na voljo besedilu, na sorazmerne enote, ki ustvarjajo
celostno vizualno strukturo (8, 15).

Slika 6: Mreže (15)
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2.4.3 Hierarhija
Hierarhija so različne ravni besedila v dokumentu, ki bralcu omogočajo, da hitro in enostavno
razume besedilo in njegov namen. Dele besedila lahko med seboj ločimo:
−
−
−
−
−
−
−

z različicami pisav,
z velikostjo in obliko pisave,
z uporabo zamika na začetku odstavka,
s poravnavo,
z ravnimi črtami različnih debelin,
s primerno količino beline in
z barvami (6).

Pomembnejše informacije morajo izstopati, da so takoj vidne in usmerjajo bralčevo pozornost.
Hkrati pa se moramo izogniti uporabi preveč načinov poudarjanja naenkrat, saj preveč tehnik
na enem mestu lahko zmede bralca in doseže ravno nasproten učinek, kot ga oblikovalec želi
doseči (8, 16).

Slika 7: Hierarhija informacij

2.4.4 Plakat
Plakat je vodilni in najbolj učinkovit medij na področju zunanjega oglaševanja ter skuša
javnosti posredovati določeno sporočilo, jo nagovarjati, oglaševati najrazličnejše izdelke ali
obveščati o raznih dogodkih in novostih. V dobi kapitalizma je prisotnost plakatov postala
samoumevna, saj jih videvamo na vsakem koraku. V kombinaciji s spremljevalnimi
komunikacijskimi sredstvi omogoča optimalno prepoznavnost posamezne blagovne znamke in
percepcijo oglasnega sporočila. Učinkovitost dosežemo tudi z dobro zastavljeno grafično
zasnovo (17).
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2.4.5 Letak
Letaki so pomembno promocijsko gradivo in se navadno uporabljajo za oglaševanje posebnih,
časovno omejenih priložnosti za nakup izdelka ali uporabo določene storitve. Ciljni skupini
lahko dejstva predstavimo hitro in učinkovito. Letak ima ponavadi kratkotrajno aktualno
vrednost, saj ga pogosto zavržemo zaradi nadaljnje neuporabnosti. Lahko vsebuje dnevno
aktualno vsebino, lahko obvešča o raznih dogodkih in služi kot promocijsko gradivo (6).
2.4.6 Oglaševanje
Oblikovalec, ki sodeluje pri oglaševalskih projektih, mora za uspešen prodor na trg v svojem
delu uporabiti psihološke, oglaševalske in komunikacijske prijeme. Bolj kot bo oglas
inovativen, zapomnljiv in osredotočen na ciljno publiko, več ljudi bo pritegnil in vplival na
njihovo odločitev o nakupu izdelka ali storitve (8).
Ne glede na obliko oglaševanja pa je pomembno, da oglasno sporočilo prilagodimo glede na
medij. Če je namreč sporočilo v nasprotju z vrednotami določenega medija, oglaševanje ne bo
verodostojno in učinkovito (18).
Poleg oglaševanja s tiskovinami pa je ključnega pomena tudi vidnost in prisotnost na spletu
zaradi vse večje digitalizacije. Število uporabnikov družbenih omrežij vsak dan narašča, zato
prisotnost na takšnem spletnem mediju prinese tudi večji poslovni uspeh. Na podlagi analize
trga lahko oblikujemo primerne oglase ali pasice za družbena omrežja, ki bodo zadovoljili ciljno
publiko in pripomogli k željenim rezultatom oglaševanja. Družbena omrežja lahko uporabimo
kot marketinško orodje za promoviranje lastnih produktov in storitev (19).
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2.5 PRIPRAVA ZA TISK
Pravilna grafična priprava datoteke je ključnega pomena za kvaliteten tisk. Pri kreiranju
datoteke za tisk je treba upoštevati veliko dejavnikov, ki vključujejo ločljivost slik, barvni
prostor grafičnih elementov, dodatek za porezavo, oznake za porezavo, odmik od robov
porezave in drugo (20).
Velikokrat se zgodi, da datoteke niso ustrezno pripravljene za tisk, saj jih ustvarijo nepoučeni
posamezniki, ki ponavadi ne razumejo vizualnega jezika in ne poznajo tehnik tiska. Tako
pripravljene datoteke povzročijo nepotrebne stroške in nezadovoljstvo naročnikov.
Najpogostejše napake se zgodijo zaradi napačne izbire barvnega prostora, prenizke ločljivosti
grafičnih elementov, pomanjkanja dodatkov za porezavo in nepravilne postavitve strani (21).

Format
Datoteko za tisk je vedno treba pripraviti v merilu 1:1. Ko zaradi omejitve formata ali
programske omejitve datoteke ni mogoče pripraviti v merilu 1:1, jo pripravimo v merilu 1:10
(22).
Ločljivost
V datoteki za tisk moramo uporabiti slike z zadostno ločljivostjo oziroma resolucijo, in sicer
minimalno od 250−300 dpi (angl. dots per inch), pri tisku večjih formatov pa lahko uporabimo
tudi slike z resolucijo 150 dpi ali več (20).
Barvni prostor
Vsi grafični elementi naj bodo v CMYK barvnem prostoru ali v Pantone barvni lestvici, saj
lahko pri avtomatski pretvorbi iz RGB v CMYK barvni prostor pride do odstopanja med željeno
in natisnjeno barvo (22).
Pisava
Za zagotavljanje optimalne ostrine in berljivosti besedila, je treba črno barvo besedila vedno
nastaviti kot 100 % črno barvo, brez dodanih ostalih barv. Pisave morajo biti spremenjene v
krivulje ali pa ustrezno pripete datoteki za tisk (22).
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Dodatki za porezavo
Če elementi v tiskovini segajo v živ rob, je treba obvezno upoštevati od 3 do 5 mm dodatka za
porezavo (angl. bleed). Grafični elementi, za katere želimo, da so v celoti vidni, morajo biti od
roba porezave odmaknjeni minimalno 3 mm navznoter (angl. margins). Datoteka naj vsebuje
tudi oznake za porezavo (angl. crop marks), kot prikazuje Slika 9 (22).

Slika 8: Dodatek za porezavo in zrcalo v programu Adobe InDesign

Slika 9: Oznake za porezavo v datoteki PDF
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2.6 PRIPRAVA ZA SPLET
Pogosto se zgodi, da pred nalaganjem datotek na splet pozabimo na optimizacijo fotografij,
posledica tega pa je počasno nalaganje spletnih strani. Pri izvažanju datotek za uporabo na
spletu moramo biti pozorni na kompresijo, primerno ločljivost, izbrati moramo pravilni barvni
prostor in najbolj optimalen format datotek.

Kompresija
Če želimo datotekam zmanjšati velikost, jih shranjujemo s kompresijo, tj. s stiskanjem datotek.
Zmanjšanje velikosti datotek omogoča več prostora na pomnilniku in hitrejše nalaganje
fotografij (npr. na spletno mesto). Paziti pa moramo, da s kompresijo ne vplivamo preveč na
kakovost fotografije.
Poznamo dve vrsti kompresije: izgubno (angl. lossy) in brezizgubno (angl. lossless). Rezultat
izgubne je zmanjšanje števila slikovnih točk in izguba nekaterih podatkov, kar pa lahko vpliva
na kakovost slike. Z brezizgubno kompresijo odstranimo odvečne slikovne točke in zmanjšamo
velikost datoteke. Brezizgubni algoritmi omogočijo, da slika ostane enaka originalu in noben
podatek o fotografiji ni izgubljen (8).
Ločljivost
Ločljivost ali resolucija se nanaša na število slikovnih pik (angl. pixels), ki sestavljajo sliko.
Zasloni ponavadi prikazujejo slike z ločljivostjo 72 ali 96 ppi (angl. pixels per inch). Glede na
to, da je kvaliteta prikaza bitnih slik odvisna od ločljivosti, sliko težko pomanjšamo ali
povečamo, ne da bi to vplivalo na ločljivost. Če sliko zmanjšujemo, se nekaj slikovnih pik
izbriše. Če pa velikost bitne slike povečamo, mora program določiti barvo novih pik glede na
barvne vrednosti okoliških pik. Temu procesu rečemo interpolacija. Z večjo ločljivostjo je
fotografija upodobljena bolj natančno, z več detajli in lepšimi barvnimi ter sivinskimi prehodi.
Hkrati pa se z večanjem ločljivosti sorazmerno povečuje velikost datoteke, zapisane na
pomnilniku (8, 23).
Barvni prostor
Ko pripravljamo fotografijo za objavo na spletu, mora biti v RGB barvnem prostoru, saj zasloni
prikazujejo barve na ta način. Zaslon lahko v primerjavi s tiskalnikom prikaže večji spekter
barv, ki so bolj živahne in sijoče (23).
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Formati bitnih slik
Bitne slike lahko shranimo z različnimi formati, najpogostejše za prikaz slik na spletu pa
prikazuje Preglednica 2.

Preglednica 2: Formati bitnih slik - prilagojeno po (8, 23)

kompresija

omogoča
prosojnost

− uporablja se najpogosteje
− široka barvna paleta
− dobro razmerje med kvaliteto
slike in kompresijo

izgubna ali
brezizgubna

ne

GIF

− primeren je za nezahtevne
grafične elemente
− vsebuje največ 256 barv

brezizgubna

da

PNG

− alternativa formatu GIF
− zmožnost prikaza milijon barv

brezizgubna

da

format

JPEG

značilnosti
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2.7 PREGLED DOBRIH PRAKS OBLIKOVANJA PODOB PLESNIH
DOGODKOV
2.7.1 Festival plesa Plastform
Plastform je beloruski festival sodobnega plesa in teatra, ki poteka v Minsku. Avtorica
predstavljene podobe je Nastya Novikova, ki je leta 2015 oblikovala celostno grafično podobo
plesnega dogodka, ki pa je bila realizirana februarja 2017 (24).
Podoba dogodka je zasnovana minimalistično in vključuje preproste ilustracije teles plesalcev,
ki so sestavljene iz enobarvnih ploskev.
Barve
Skozi celotno podobo se menjavata procesni barvi cian in magenta, ki nastopata tako na
grafičnih elementih kot v besedilu. Večji poudarek daje magenta, saj je opaznejša in so glavne
informacije podane v tej barvi. Prazne prostore med tema dvema barvama tvori bela barva
oziroma barva grafičnega materiala. Barvi sta čisti, nasičeni in izstopata ter na ta način tvorita
kontrast. Pri plakatih in vstopnici se barvi izmenjujeta, pri brošuri pa je vsaka stran brošure
potiskana samo z eno od barv (Slika 10 in Slika 12).

Slika 10: Vstopnica za dogodek Plastform (24)
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Kompozicija
Kompozicija je predvsem pri tipografskih elementih brošure horizontalna ali diagonalna (Slika
11). Na splošno kompozicija pri vseh komunikacijskih sredstvih ni simetrična, ampak se
večkrat pojavi uravnotežena asimetrija. Gradijo jo elementi, ki po površini tvorijo ritem,
sestavljen iz ponavljajočih se oblik. Kompozicija je večinoma prosta, ampak tiskovine vseeno
delujejo konsistentne in uravnovešene.

Slika 11: Brošura za dogodek Plastform (24)

Tipografija
Pisava je linearna, izstopajo pa predvsem krepka števila. Opazimo lahko tako ultra svetle kot
ekstra krepke različice pisav. Besedilo je poravnano na levo ali desno naslonilo. Hierarhija
informacij je podana logično, nekatere črke pa so razmetane po površini in tvorijo določene
besede, ki pa so zaradi raztresenosti težje vidne.

Slika 12: Plakat za dogodek Plastform (24)
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2.7.2 Plesni festival Jazztopia
Grafična oblikovalka Florencia Cufré je oblikovala podobo mednarodnega plesnega in jazz
festivala Jazztopia kot del šolskega projekta v Buenos Airesu v Argentini (25).
Koncept ideje temelji na črno-belih fotografijah plešočih teles in na občutju glasbe, ki jo telesa
uprizarjajo. Poleg fotografij je oblikovalka vključila še tipografske in grafične elemente ter
barvne gradiente.
Barve
Poleg črne in bele barve ter sivin se kot edina izstopajoča barva pojavlja rdeča. Rdeča je
primarna barva in med drugim predstavlja impulzivnost, optimizem, moč, strast in lepoto, ki so
definitivno lastnosti festivala. Največji barvni kontrast se vzpostavi med belo in črno ter belo
in rdečo barvo, najmanjši pa med rdečo in sivo. Rdeča pride najbolj do izraza, kadar je
postavljena skupaj s črno in belo barvo in takoj preusmeri naš pogled. Opazni so tudi prelivajoči
se rdeči ter sivi barvni gradienti, ki so deloma prosojni.

Slika 13: Plakat za dogodek Jazztopia (25)
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Kompozicija
Gibajoča se telesa tvorijo več vrst kompozicij, največkrat pa se pri komunikacijskih sredstvih
ponavljajo krožna, diagonalna in trikotna. Manjši prosojni kvadrati na brošuri tvorijo
simetrično, v nekaterih primerih pa tudi asimetrično kompozicijo in so razporejeni enakomerno
(Slika 14). Diagonalne tanke linije so med seboj enako razmaknjene in sledijo diagonalno
gibajočim se telesom. Celotna kompozicija pri podobi dogodka je dinamična in sledi gibom
plesalcev. Pri vstopnici in brošuri so izrazite ravne vertikalne in horizontalne linije v
kombinaciji z neenakomerno razporejenimi kvadrati in fotografijami. Diagonalna plesalka pri
posterju in rdeč tipografski element prikazujeta dinamičnost, ki je tudi posledica intenzivne
rdeče barve.

Slika 14: Brošura za dogodek Jazztopia (25)

Tipografija
Tipografija na vseh komunikacijskih sredstvih je linearna, vsebuje pa vse od ultra svetlih,
polkrepkih, ekstra krepkih in kurzivnih črk. Tudi pisava pri logotipu dogodka je linearna in
sovpada z ostalo podobo. Večkrat se besede zlogovno prelomijo v novo vrstico, glavni poudarki
pa so napisani z velikimi tiskanimi črkami. Besedilo je povsod levo poravnano, linearna pisava
pa se ujema s kompozicijami in minimalistično podobo festivala. Hierarhija informacij je
logično razporejena in tako omogoča dobro berljivost.

Slika 15: Vstopnice za dogodek Jazztopia (25)
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2.7.3 Mednarodni plesni festival Jeté
Jeté je mednarodni plesni festival, ki združuje različne plese z vsega sveta. Bárbara Staltari je
podobo zasnovala predvsem barvito grafično, dodala pa je tudi miniaturne silhuete
sprehajajočih se ljudi. Podoba ne nakazuje direktno na ples, ampak na stopinje in oblike, ki jih
ples pusti za sabo (26).
Barve
Najbolj izstopata rumena in svetlo turkizna barva, ki povezujeta vsa komunikacijska sredstva v
celoto. Poleg teh dveh barv se pojavljajo še črna, bela, temno modra in marelična. Vse naštete
barve skupaj tvorijo harmonično celoto in vplivajo na razigranost podobe. Primarna rumena
barva najbolj izstopa in nam takoj pade v oči. Ostale barve so bolj pastelne; torej so manj
nasičene in zato delujejo nežnejše.
Kompozicija
Linije so mehke in predstavljajo krivulje oziroma pot plesalcev med gibanjem. Nekatere
krivulje so polne, druge pa delujejo kot, da bi bile narisane s čopičem. Spet ene so umirjene in
gladke, druge bolj odrezave in hitre. Predstavljajo različne plese, ki jih lahko vidimo na tem
festivalu. Kompozicija podobe je svobodna, a vseeno deluje harmonično in uravnoteženo. Pri
brošuri meje med barvnimi ploskvami tvorijo vertikalno kompozicijo ter ustvarjajo ritem.
Besedilo na določenih delih tvori kompozicijski okvir, ki nakazuje na osrednjo grafično vsebino
(Slika 16).

Slika 16: Brošura za dogodek Jete (stran 1) (26)

Slika 17: Brošura za dogodek Jete (stran 2) (26)
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Tipografija
Primarna tipografija je dvodebelinska, saj ima opazne razlike med tankimi in podebeljenimi
potezami. Uporabljena je za naslov festivala, pri logotipu, pri besedilu na plakatu (Slika 18) ter
za poudarke in krajša besedila v brošuri. Spremlja jo linearna pisava, ki je uporabljena predvsem
pri večji količini besedila v brošuri (Slika 17). Primarna in sekundarna pisava vsebujeta več
različic in se barvno usklajujeta s podobo dogodka. S kombinacijo dveh različnih pisav je
oblikovalka dosegla boljšo hierarhijo in razporeditev informacij. Kljub temu pa je brošura
zasnovana precej umetniško in vsebuje veliko grafičnih in tipografskih elementov, tako da ne
najdemo takoj informacij, ki jih iščemo. Besedilo je večinoma poravnano na levo naslonilo,
postavljeno pa je horizontalno ali vertikalno.

Slika 18: Plakat za dogodek Jete (26)
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
MATERIALI IN METODE

3.1.1 Programska oprema
Pri oblikovanju grafične podobe in komunikacijskih sredstev smo uporabili programsko
opremo Adobe (Photoshop CS6, Illustrator CS6, InDesign CS6). Za načrtovanje pisave smo
uporabili program FontLab Studio VI. Spletno anketo smo zasnovali s pomočjo platforme za
izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa, podatke pa smo analizirali v programu Microsoft Excel
2016. Celotno diplomsko delo smo napisali in oblikovali s pomočjo programa Microsoft Word
2016.
3.1.2 Strojna oprema
Diplomsko delo je nastajalo na prenosnem računalniku ASUS K556U, ilustracije pa smo risali
s pomočjo grafične tablice Wacom Cintiq 13 HD 13''.
3.1.3 Anketni vprašalnik
Izvedli smo spletno anketo izbirnega tipa, ki je poleg demografskih vprašanj vsebovala še osem
vprašanj, od katerih so tri vprašanja vsebovala slikovna gradiva, nekaterim vprašanjem pa so
sledila tudi podvprašanja.
S pomočjo ankete smo želeli izvedeti, kako pomembna je grafična podoba dogodka splošni
množici ljudi in ugotoviti pomen konsistence pri oblikovanju komunikacijskih sredstev.
Preveriti smo želeli tudi hipoteze, ki smo si jih zastavili in odziv anketirancev na serijo plakatov,
ki smo jo oblikovali za dogodek Ples do enih. Ker smo želeli preveriti primernost oblikovane
podobe, smo za primerjavo v anketo vključili tudi plakate, ki so bili v uporabi v preteklosti.
Anketiranci so ocenjevali primernost glede na barvno paleto, pisavo, ilustracijo oziroma
fotografijo, hierarhijo podatkov ter količino informacij in preglednost.
V anketi je sodelovalo 197 anketirancev in sicer 26 % moških in 74 % žensk (Slika 19).
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Slika 19: Spol
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Anketiranci so imeli možnost razvrstitve v eno od štirih starostnih skupin, ki so bile definirane
glede na ciljno skupino dogodka Ples do enih. Slika 20 prikazuje, da je bilo največ anketirancev
starih med 18 in 22 let (42 %), starejših od 26 let pa je bilo le 5 %.
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Slika 20: Starostne skupine

Z vprašanjem o trenutnem statusu smo želeli izvedeti koliko dijakov, študentov in redno
zaposlenih je rešilo spletno anketo. Analiza je pokazala, da je anketo rešilo 22 % dijakov in
dijakinj, 64 % študentov in študentk in 14 % redno zaposlenih (Slika 21).
Trenutni status

14 %

22 %
sem dijak/inja
sem študent/ka
sem redno zaposlen/a

64 %

Slika 21: Trenutni status

Celoten anketni vprašalnik je viden v prilogi B (str. 51).
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3.1.4 Ples do enih
Ples do enih je družabni dogodek, ki ga vsaj trikrat letno organizirajo prostovoljci pod okriljem
društva SKAM (Skupnost katoliške mladine). Namenjen je dijakom, študentom in vsem
mladim, ki jih združuje veselje do plesa in druženja. Plesi potekajo v Antonovem domu na Viču
ali na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani in sicer vsakič od 20.00 do 1.00.
Pred pričetkom pa nudijo tudi enourne plesne vaje, kjer plesalci spoznavajo, utrjujejo in
izboljšujejo plesne korake (27).
Ker pa Ples do enih tako kot vsak drug dogodek potrebuje grafično podobo, je bila naša naloga
oblikovanje plakata, letaka, vstopnic in pasic za družbena omrežja za tri plese v letu 2019. Ker
se je v preteklosti pojavil problem neenotnega oblikovanja, je bila naša naloga predvsem
poenotenje in konsistentnost pri vseh komunikacijskih sredstvih in načrtovanje črk za napis
»Ples do enih«.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 NAČRTOVANJE PISAVE
Za napis »Ples do enih« smo oblikovali črke. Najprej smo razmislili o obliki serifov, ki jih
prikazuje Slika 22. Odločili smo se za zadnjo obliko, ki je zaobljena in se ujema z izbrano
linearno pisavo podobe dogodka Work Sans. Kombinacija linearne pisave in dvodebelinske
pisave s serifi je namreč primerna in omogoča dobro hierarhijo informacij, vidnost in
preglednost.
Iz zaobljene oblike serifov smo izhajali, ko smo skicirali ostale črke. Določili smo širino
osnovne poteze in višino črte verzalke ter začeli načrtovati pisavo v programu FontLab.
Ugotovili smo, da smo pri skicah narisali preozko osnovno potezo, saj mora biti napis viden in
zato v krepki ali polkrepki različici. V programu smo osnovno potezo razširili in sestavili
verzalko I. V nadaljevanju smo izhajali iz verzalke I in iz nje izpeljali verzalke L, E in H (Slika
23), ki jih poleg serifov sestavljajo vertikalne in horizontalne poteze.

Slika 22: Skice različnih serifov

Slika 23: Verzalke I, L E in H
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Pri verzalki N smo v spodnjem desnem delu oblikovali neobičajen serif, ki popestri napis (Slika
24). Ko smo oblikovali verzalko O in smo se zadovoljili z izgledom in širino, smo iz nje izhajali
pri načrtovanju verzalke P. Pri verzalki D smo izhajali iz verzalke I in jo združili z verzalko O
(Slika 25) . Z verzalko S smo se ukvarjali največ časa in jo prilagodili glede na skico, da smo
dosegli primeren lok in širino črke.

Slika 24: Neobičajen serif pri verzalki N

Slika 25: Razvoj verzalke D

Ko smo bili z načrtovanimi črkami zadovoljni, smo začeli z metriko. Določili smo
najprimernejši razmik med črkami glede na zavedanje, da bo napis služil kot glavni napis
podobe. Ker smo bili z metriko med pari črk zadovoljni, prilagoditev prostorov za ta napis ni
bila potrebna (Slika 26).
Nastal je napis »Ples do enih«, ki smo ga nato vstavili na komunikacijska sredstva, da bi
preverili uspešnost pri načrtovanju črk. Naredili smo manjše popravke, pisavo poimenovali
Baile, ter jo izvozili iz programa kot OpenType datoteko (.otf).

Slika 26: Metrika
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4.2 OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV
Preden smo začeli z oblikovanjem, smo preučili ciljno skupino. Ugotovili smo, da ples
obiskujejo po večini študentje in mladi zaposleni, med udeleženci pa najdemo tudi dijake. Glede
na ciljno skupino smo zasnovali celotno podobo, saj smo želeli, da bi jih pritegnila in jih
prepričala, da se plesnega večera udeležijo. Premisliti smo morali, katera komunikacijska
sredstva so potrebna za izvedbo dogodka glede na izkušnje iz preteklih plesov in glede na
finančno stanje organizacije. Pregledali smo obstoječe oblikovne rešitve plakatov za dogodek
Ples do enih iz prejšnjih let in se odločili, katere elemente ohranimo in katere vzpostavimo na
novo. Prišli smo do zaključka, da oblikujemo serijo plakatov, vstopnic in pasic za družbena
omrežja za vse tri plese, ter oblikujemo letak, ki bi služil predvsem kot reklamno gradivo za
promocijo vseh plesov.
Skozi komunikacijska sredstva se ohranja postavitev elementov, okvir, pisava in stil ilustracije,
menjajo pa se primarne barve, gibi plesalcev in ozadje.
4.2.1 Barve
Čeprav smo oblikovali serijo plakatov, pri kateri je imel vsak plakat dve osnovni barvi, smo
želeli, da se med seboj ujemajo in s tem pripomorejo k večji prepoznavnosti grafične podobe
dogodka. Barve, ki smo jih uporabili pri ilustracijah, grafičnih elementih in besedilu, prikazuje
Slika 27. Barvno povezujoč element vseh tiskovin je ozadje, ki je sestavljeno iz barvnih ploskev
primarnih in sekundarnih barv in vpliva na skladnost. Celotna paleta vsebuje barve, ki so manj
nasičene in v odnosu druga z drugo ustvarjajo barvno harmonijo. Izhajali smo iz odtenkov
primarnih in sekundarnih barv Ittnovega barvnega kroga (4) in mu dodali ujemajoče se barve.
Barve smo izbirali tudi glede na naravo vodilnega plesa določenega plesnega večera. Tako smo
na primer pri ilustraciji za ples tango uporabili rdečo barvo, ki je znana kot barva strasti in
lepote.

Slika 27: Paleta barv
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4.2.2 Kompozicija
Vse tiskovine povezuje kompozicijski okvir, ki je na spodnji strani valovit in s tem opozarja na
dinamičnost plesnih korakov. Tekstovni elementi so postavljeni centralno-simetrično, saj smo
želeli na ta način izboljšati preglednost in bralcu omogočiti, da z lahkoto dobi podatke, ki jih
potrebuje. Podatki na spodnji strani plakatov so postavljeni horizontalno, ilustracija pa se
nahaja v središču in kot največji element kompozicije pritegne pozornost.
4.2.3 Tipografija
Primarna pisava, ki smo jo uporabili na vseh komunikacijskih sredstvih, je enodebelinska
oziroma linearna pisava Work Sans. Uporabili smo svetlo, navadno, polkrepko in krepko
različico (Slika 28). S tem smo dosegli primerno hierarhijo informacij in pripomogli k boljši
berljivosti. Sekundarna pisava pa je prej omenjena dvodebelinska pisava Baile, ki smo jo
načrtovali v programu FontLab in je uporabljena zgolj pri imenu dogodka (Slika 29).

Slika 28: Različice pisave Work Sans

Slika 29: Črke pisave Baile
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4.2.4 Ilustracije
Želeli smo, da se zaradi zapomnljivosti in prepoznavnosti stil ilustracije ohrani skozi celotno
podobo. Določili smo plesno držo plesalcev ter barvno paleto, skicirali postavitev, obleke in
obutev, ter v programu Adobe Illustrator zasnovali ploskve, ki predstavljajo obleke in telesa
plesalcev. S pomočjo grafične tablice smo risanje detajlov in dodajanje tekstur nadaljevali v
programu Adobe Photoshop. Narisali smo tri ilustracije, ki predstavljajo par, ki pleše določen
ples (jive, tango in dunajski valček) (Slika 30).

Slika 30: Ilustracije

4.2.5 Serija plakatov
Pri postavitvi elementov na plakate smo si pomagali s kompozicijsko mrežo, saj smo na ta način
lahko strukturirali postavitev, ki se je ponavljala skozi celotno serijo plakatov in tako omogočila
konsistenco. Z različicami, velikostmi, vrstami in barvami pisav smo omogočili hierarhijo
informacij. Plakate smo med seboj ločili z barvami, ilustracijami ter ozadjem (Slika 31).
Osrednji element, ki je opazen najprej, je ilustracija, ki skuša gledalca prepričati, da si prebere
več o dogodku, izstopa pa tudi napis »Ples do enih«. Plakate smo oblikovali enotno z namenom,
da dobi ponavljajoči se dogodek podobo, ki ga spremlja skozi celo leto in tako postane
zapomnljiva in prepoznavna. Plakate smo oblikovali v programu Adobe Photoshop, datoteko
pa za tisk pripravili v programu Adobe InDesign.

Slika 31: Serija plakatov
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4.2.6 Letak
Letak (Slika 32 in Slika 33) služi kot promocijsko gradivo, ki je na voljo ciljni publiki na mestih,
kjer se jih zbira največ (študentski domovi, študentske organizacije, fakultete, gimnazije ipd.).
Je vizualno privlačen in ohranja elemente, ki tvorijo podobo dogodka. Vključuje podatke o
Plesu do enih, o kraju in datumih prihodnjih plesov, ceni in prikazuje organizatorja. Letak
vsebuje ravno prav informacij, da gledalca pritegne in ga privabi, da podrobnejše informacije
preveri na spletu. Ko ga dvojno zgibamo, dobi obliko kvadrata in po obliki izstopa iz množice
zgibank. Ker je tudi hierarhija informacij logično razporejena in podatkov ni preveč, je letak
dobro berljiv. Grafične elemente letaka smo oblikovali v programu Adobe Photoshop,
postavitev besedila pa smo urejali znotraj programa Adobe InDesign, kjer smo datoteko tudi
pripravili za tisk.

Slika 32: Letak
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Slika 33: Promocijski letak
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4.2.7 Vstopnice
Na vstopnicah so poleg datuma plesa zapisani tudi čas in kraj dogajanja, cena in številka
vstopnice. Kot vse ostale tiskovine vstopnica vsebuje logotip organizatorja, povezavo do
spletne strani in elektronsko pošto. Ozadje in okvir se ujemata s podobo, med seboj pa se
vstopnice razlikujejo v primarnih barvah. Vstopnica je na desni strani perforirana, vsak del pa
vsebuje podatke o naslovu plesa, organizatorju in številki vstopnice. Oblikovno zasnovo smo
postavili v programu Adobe Photoshop, besedilo pa smo vstavili s programom Adobe InDesign.
Oštevilčenje smo v programu dosegli s funkcijo data merge, s katero smo na enostaven način
oštevilčili 150 vstopnic za vsak dogodek (Slika 34 in Slika 35).

Slika 34: Vstopnice 01

32

Slika 35: Vstopnice 02
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4.2.8 Pasice za družbena omrežja
Pasice za dogodek smo oblikovali za družbeno omrežje Facebook, saj se ples oglašuje tudi kot
Facebook dogodek. Obliko pasic in grafične elemente smo prilagodili glede na zahtevano
velikost (Slika 36). Hierarhijo smo vzpostavili na način, da naslov dogodka izstopa, ter da so
informacije vidne tako uporabniku, ki brska preko telefona, kot tudi uporabniku, ki Facebook
uporablja na računalniku.

Slika 36: Pasice za družbena omrežja

34

4.3 PRIPRAVA ZA TISK
Optimalna datoteka za tisk je PDF (Portable Document Format), ki jo lahko ustvarimo v
programih kot so Adobe InDesign, Adobe Illustrator in Corel Draw. Izbrali smo program Adobe
InDesign, ki je namenjen grafičnemu oblikovanju, postavitvi posameznih strani in
pripravi tiskovin za tisk (20). Za tisk smo pripravili plakate, letak in vstopnice.
V oknu Adobe PDF Preset smo izbrali standard PDF/X-3:2002, ki se uporablja najpogosteje in
v dokumentu združi transparence. Pri izbiri kompresije smo pustili prednastavljene nastavitve
in nadaljevali s pripravo datotek za tisk. V zavihku Marks and Bleeds smo označili oznake za
porezavo (angl. Crop marks) in dodatek za porezavo (angl. Use Document Bleed Settings).
Barvno upravljanje smo izvedli v zavihku Output, kjer smo izbrali profil Uncoated FOGRA 29,
ki je standard za tisk na nepremazan papir. Datoteko smo izvozili in preverili nastavitve, preden
smo jo poslali tiskarju. Preverili smo, če vsebuje dodatek za porezavo in oznake za porezavo,
da so grafični elementi v CMYK barvnem profilu in besedilo pretvorjeno v krivulje (Slika 37).

Slika 37: Priprava za tisk
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4.4 PRIPRAVA ZA SPLET
Datoteko za splet smo izvozili v programu Adobe Photoshop s funkcijo Save for web. Ker smo
izvažali pasico za socialna omrežja, smo za velikost slike določili predlagano velikost s strani
Facebooka (1920 × 1005 slikovnih pik). Izbrali smo interpolacijo Bicubic, ki omogoča dovolj
dobro kvaliteto slike za naš namen in ne nazobči robov. Sliko smo shranili v JPEG formatu, ker
omogoča široko paleto barv, in izbrali barvni prostor RGB (Slika 38). Pripravljena datoteka ima
majhno velikost in vseeno dovolj dobro kvaliteto, da je primerna za objavo na družbenih
omrežjih.

Slika 38: Priprava za splet
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4.5 REZULTATI SPLETNE ANKETE
S prvim vprašanjem smo ugotovili, da 68 % anketirancev opazi, če se pri ponavljajočih
dogodkih grafična podoba ohranja, 20 % anketirancev pa na to ni pozornih (Slika 39).

Ali pri dogodkih, ki se ponovijo večkrat, opaziš, če se
grafična podoba plakatov ohranja?

Ne, nisem pozoren/a na to.

20 %

Redko opazim ponavljanje.

12 %

Da, zaradi ponavljajočih se elementov
takoj prepoznam dogodek.

68 %
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Slika 39: Ohranjanje grafične podobe pri večkratnih dogodkih

Na drugo vprašanje o enotnem oblikovanju komunikacijskih sredstev je 67 % anketirancev
odgovorilo, da vedno opazijo, če se komunikacijska sredstva med seboj ujemajo. Kot prikazuje
Slika 40 se 25 % anketirancem to zdi pomembno, a ponavadi ujemanja ne opazijo. Iz odgovorov
na prvi dve vprašanji lahko sklepamo, da bodo odgovori tudi v nadaljevanju v prid potrditve
naših hipotez.

Se ti zdi pomembno, da so poleg plakata na podoben način
oblikovani tudi letak, pasica za družbena omrežja in vstopnica?
Ne, to se mi ne zdi pomembno.
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Slika 40: Podobnost pri oblikovanju
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Tretje vprašanje je spraševalo o pogostosti obiskov plesnih večerov. Rezultati prikazujejo, da
je 79 % anketirancev odgovorilo, da plesnih večerov, kjer se plešejo standardni in
latinskoameriški plesi ne obiskujejo. Samo 3 % anketirancev pa plese obiskuje več kot petkrat
na leto (Slika 41). Pričakovali smo, da bo več anketirancev plesne večere obiskovalo vsaj enkrat
letno.
Kako pogosto obiskuješ plesne večere
(kjer se plešejo standardni in latinskoameriški plesi)?
ne obiskujem plesnih večerov
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3%
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Slika 41: Pogostost obiska plesnih večerov

Pri četrtem vprašanju so anketiranci označevali primernost določenih spremenljivk na štirih
plakatih. Samo tretji plakat je bil oblikovan z naše strani, ostale plakate pa so oblikovali drugi
in smo jih v anketo vstavili v originalni obliki, brez spreminjanja. S tem vprašanjem smo
prvotno želeli preveriti spremenljivke pri našem plakatu, saj smo ga umestili med druge plakate,
ne da bi anketiranec vedel, kateri izmed njih je naše delo. Tako smo želeli preveriti, ali smo
uspeli izboljšati predvsem pisavo, hierarhijo informacij ter preglednost.
Izkazalo se je, da so anketiranci prvi plakat glede na vse spremenljivke največkrat ocenili kot
primernega. Presenetilo nas je, da je kar 31 % količino informacij in preglednost ocenili z zelo
primerno, saj smo predvidevali, da bo odstotek veliko manjši (Slika 42).
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Slika 42: Primernost plakata 01
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Pri drugem plakatu so bila nihanja bolj raznolika in kar 23 % anketirancev je barvno paleto
označilo kot zelo neprimerno ali neprimerno, le 11 % pa kot zelo primerno. Hierarhija podatkov
se je skoraj polovici anketirancem zdela primerna (Slika 43).
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Slika 43: Primernost plakata 02

Rezultati odgovorov za tretji plakat so za nas najpomembnejši, saj so dober pokazatelj
uspešnosti našega oblikovanja. Kot prikazuje Slika 44, je odstotek anketirancev, ki so
spremenljivke označili kot zelo neprimerne, res minimalen in sicer od 1 do 2 %. Tudi
neprimernost spremenljivk je v povprečju označilo samo 6 % anketirancev. Zanimal nas je tudi
odziv na pisavo, ki smo jo načrtovali. Ta se je zdela 37 % anketirancem primerna, 28 % pa zelo
primerna. Odgovori so potrdili, da smo pisavo dobro načrtovali, izbrali primerno paleto barv,
da je ilustracija dogodku primerna in da so informacije pregledne in podatki hierarhično
ustrezni.
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Slika 44: Primernost plakata 03
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Zanimal nas je tudi odziv na četrti plakat, saj menimo, da je zaradi količine informacij zelo
nepregleden. Kot prikazuje Slika 45, tako menijo tudi anketiranci, saj je kar 21 % anketirancev
preglednost označilo kot zelo neprimerno, 30 % pa kot neprimerno. Tudi hierarhijo podatkov
je 33 % označilo kot zelo neprimerno ali neprimerno. Tak rezultat smo pričakovali, presenetilo
pa nas je, da je 8 % anketirancev preglednost označilo kot zelo primerno.
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Slika 45: Primernost plakata 04

Primerjali smo še povprečja primernosti spremenljivk za posamezne plakate (kjer 1 pomeni
zelo neprimerno, 5 pa zelo primerno), da bi lahko preverili, če je tretji plakat po mnenju
anketirancev glede na vse spremenljivke primernejši od ostalih. Rezultate si lahko
interpretiramo kot dejstvo, da tretji plakat res izstopa in je v vseh primerih označen kot najbolj
primeren. Največje odstopanje tretjega od ostalih plakatov se pojavi predvsem pri primernosti
barvne palete in ilustracije, najmanjše odstopanje pa je pri primernosti pisave. Opazili smo tudi,
da je zadnji plakat po pričakovanjih in glede na rezultate najslabše ocenjen, saj je povprečje
primernosti pri vseh spremenljivkah precej nižje kot pri ostalih plakatih (Slika 46 do Slika 48).
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Slika 46: Povprečje primernosti barvne palete in pisave
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Povprečje primernosti
hierarhije podatkov
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Slika 47: Povprečje primernosti ilustracije/fotografije in hierarhije podatkov

Povprečje primernosti
količine informacij in preglednosti
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Slika 48: Povprečje primernosti količine informacij in preglednosti

Ko so anketiranci ocenili primernosti štirih plakatov, smo jih povprašali, če jih zmoti, da je vsak
plakat oblikovan v drugem stilu, čeprav so namenjeni ponavljajočemu se dogodku. Po
predvidevanjih je 64 % anketirancev odgovorilo, da jih to zmoti, 27 % da jih ne, 9 % pa je
vseeno (Slika 49).
Te zmoti, ker je vsak plakat oblikovan v drugem
stilu, namenjen pa je ponavljajočemu se dogodku?
Vseeno mi je

9%
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število oseb
Slika 49: Večstilsko oblikovanje ponavljajočega se dogodka
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Sledilo je vprašanje, kjer so anketiranci opazovali podobnosti med serijo treh plakatov glede na
več spremenljivk (Slika 50). Največjo podobnost so opazili med stilom ilustracij in ozadjem,
nekoliko manjša pa se jim je zdela podobnost barv, saj je 12 % anketirancev označilo, da
podobnost delno opazijo ali je sploh ne opazijo. Iz odgovorov lahko razberemo, da je serija
plakatov uspešno zasnovana in oblikovno konsistentna.
Podobnosti med plakati glede na:
67 %
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3%

20 %
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0
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informacij
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Slika 50: Podobnosti med plakati

Predvidevali smo, da je pri seriji plakatov najbolj opazna ilustracija, saj pokriva največ likovne
površine in se nahaja v središču. Zanimalo nas je, kaj anketiranci pri seriji najprej opazijo. Kot
smo predvidevali, največ anketirancev najprej opazi ilustracijo, in sicer 61 %. Sledi naslov
dogodka, ki ga najprej opazi 30 % anketirancev, ozadje pa 7 %. Okvir in datum opazi le 1 %
vseh oseb, ostalih spremenljivk pa ne opazi nihče (Slika 51).
Kaj pri plakatih najprej opaziš?
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Slika 51: Izstopajoči elementi plakatov
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Z zadnjim vprašanjem smo želeli preveriti postavljene hipoteze. Najprej smo anketirance
vprašali po dejstvu, da dobra grafična podoba vpliva na boljšo prepoznavnost dogodka. Po
pričakovanjih se tri četrtine anketirancev s trditvijo zelo strinja, 23 % se strinja, nihče pa se ne
strinja ali sploh ne strinja (Slika 52).
Dobra grafična podoba vpliva na boljšo
prepoznavnost dogodka.
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75 %
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Slika 52: Vpliv grafične podobe na prepoznavnost dogodka

Naslednja trditev pravi, da je več možnosti, da se dogodka udeležimo, če nas plakat vizualno
pritegne. Kot prikazuje Slika 53, se s trditvijo zelo strinja 43 % oseb, 38 % se jih strinja,
1 % pa se ne strinja.
Če me plakat vizualno pritegne, je več možnosti, da se
dogodka udeležim.
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Slika 53: Udeležba dogodka glede na vizualno prepričljivost
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Pri tretji trditvi so anketiranci označili strinjanje s tem, da so pozorni na konsistenco grafične
podobe pri tiskovinah in promocijskih izdelkih, ko se udeležijo dogodka. S trditvijo se sploh ne
strinja ali ne strinja kar 20 % anketirancev, zelo se jih strinja ali strinja 47 % (Slika 54).
Ko se dogodka udeležim sem pozoren na konsistenco grafične
podobe pri tiskovinah in promocijskih izdelkih.
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Slika 54: Konsistenca grafične podobe

Anketirance smo povprašali tudi o pomembnosti ohranjanja dela grafične podobe, če se
dogodek ponovi večkrat. Kot prikazuje Slika 55 se največ anketirancev strinja ali zelo strinja,
1 % pa se jih sploh ne strinja.

Če se dogodek ponovi večkrat, mora zaradi prepoznavnosti
ohraniti del grafične podobe.
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Slika 55: Ohranjanje grafične podobe
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S trditvijo, da se dogodka ponovno udeležimo, če nas grafična podoba prepriča, se delno strinja
38 % oseb, 22 % se jih ne strinja, 17 % pa zelo strinja (Slika 56).
Dobra grafična podoba me prepriča, da se dogodka
ponovno udeležim.
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Slika 56: Ponovna udeležba dogodka zaradi dobre grafične podobe

Zadnja trditev, ki smo jo zastavili anketirancem pravi, da udarna grafična podoba pripomore k
boljši učinkovitosti pri oglaševanju. Po predvidevanjih se s trditvijo zelo strinja 64 %
anketirancev, procent tistih, ki se ne strinjajo, pa je zanemarljiv (Slika 57).

Udarna grafična podoba pripomore k boljši
učinkovitosti pri oglaševanju.
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Slika 57: Učinkovitost oglaševanja

Celoten anketni vprašalnik je viden v prilogi B (str. 51).
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5

ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo zasnovali in oblikovali celostno grafično podobo plesnega dogodka
Ples do enih. Oblikovali smo serijo plakatov in spremljevalna komunikacijska sredstva ter
oblikovali črke za naslov dogodka. Ugotovili smo, da je poznavanje ciljne skupine pri zasnovi
grafične podobe dogodka ključnega pomena, saj lahko predvidimo na kakšen način lahko
pritegnemo njihovo pozornost. Pri oblikovanju komunikacijskih sredstev smo bili posebej
pozorni na to, da so izdelki oblikovno enotni in ohranjajo grafične elemente, s katerimi jih
povezujemo med seboj. Osredotočili smo se na zapomnljivost in preglednost grafične podobe,
ki se tudi anketirancem zdita ključnega pomena.
Na podlagi dobljenih odgovorov spletnega vprašalnika lahko povzamemo, da smo podobo
dobro oblikovali in izboljšali izgled grafičnih izdelkov preteklih dogodkov. Dokazali smo, da
plakat, ki smo ga oblikovali, precej odstopa od ostalih plakatov, ki so jih anketiranci ocenjevali
po primernosti. Rezultati ankete so dober pokazatelj uspešnosti našega oblikovanja, saj so
anketiranci potrdili, da smo pisavo dobro načrtovali in izbrali primerno paleto barv. Potrdili so
tudi, da je ilustracija dogodku primerna, da so informacije pregledne in podatki hierarhično
ustrezni ter da je serija plakatov konsistentna.
Z anketo smo želeli preveriti tudi postavljene hipoteze. Kot smo pričakovali, se večina strinja
z dejstvom, da dobra grafična podoba vpliva na boljšo prepoznavnost dogodka in pripomore k
boljši učinkovitosti pri oglaševanju. Po mnenju anketirancev je več možnosti, da se dogodka
udeležijo, če jih plakat vizualno pritegne. Dobra grafična podoba pa jih vseeno ne prepriča
dovolj, da se dogodka ponovno udeležijo. Predvidevali smo, da širša množica ljudi na
konsistenco grafične podobe ni preveč pozorna in naša predvidevanja potrdili z anketo. Kljub
temu pa anketiranci menijo, da se mora zaradi prepoznavnosti del grafične podobe ohraniti, če
se dogodek ponovi večkrat.
Glede na rezultate ankete smo potrdili nekatere hipoteze in s primerno oblikovanimi končnimi
izdelki dosegli cilje diplomskega dela. Rešili smo problem neenotnega oblikovanja, ki se je
pojavil v preteklosti in oblikovali podobo, ki je zapomnljiva, konsistentna in ustreza ciljni
skupini.
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PRILOGE
PRILOGA A: KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA

Serija plakatov

Letak
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Vstopnice

Pasice za družbena omrežja
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7.2 PRILOGA B: SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK
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