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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je izdelava logotipa in simbola glasbeno-kreativne skupine Fatal Error.
Skupino sestavljajo trije DJ-ji, ki predvajajo predvsem glasbo, narejeno z računalniki iz 80. let, in
se ukvarjajo tudi s sorodnimi dejavnostmi. V teoretičnem delu so povzeta ključna načela celostne
grafične podobe in značilnosti grafičnih simbolov. Opisani so tudi postopki, povezani z izdelavo
logotipa in simbola. Sledi pregled grafičnih simbolov v zabavni glasbi, v katerem je predstavljenih
nekaj primerov grafičnih simbolov glasbenih skupin, DJ-jev in glasbenih založb. Ker je v
ospredju delovanja skupine Fatal Error glasba, povezana z 8-bitnimi računalniki, so v teoretičnem
delu opisani tudi ti računalniki in njihove grafične zmožnosti. Na začetku eksperimentalnega dela
je predstavljena skupina Fatal Error. Izhodišče pri iskanju zamisli za izdelavo grafičnega simbola
skupine je bilo njeno ime in zvrst glasbe, s katero se ukvarja. Upoštevane so bile grafične
zmožnosti 8-bitnih računalnikov, zlasti Commodorja 64. Opisan je potek oblikovanja grafičnega
simbola, predstavljene so nastale različice, na koncu pa je dodan priročnik za celostno grafično
podobo skupine.
Ključne besede: logotip, grafični simbol, celostna grafična podoba, glasbeno-kreativna
skupina, 8-bitni računalnik
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ABSTRACT

The purpose of the diploma thesis is to create a logotype and symbol for the music-creative
group Fatal Error. The group consists of three DJs who mostly play music made with the
computers from the 1980s but also deal with related activities. In the theoretical part the main
principles of corporate identity and the characteristics of graphic symbols are described. The
procedures connected with the creation of a logotype and symbol are presented as well, followed
by an overview of graphic symbols in popular music, where some examples of graphic symbols
of music groups, DJs and music publishing companies are given. Since music connected with 8bit computers is in the centre of the chosen group’s work, this type of computers and their
graphic capacity are described within the theoretical part, too. At the beginning of the
experimental part the group Fatal Error is presented. When searching for the idea for the group’s
graphic symbol, the starting point was the name of the group and the type of music they deal
with. The graphic capacity of 8-bit computers, especially Commodor 64, was taken into account
as well. The course of designing a graphic symbol is described, the various versions of it are
presented, and a manual for the group’s corporate identity is added at the end.
Key words: logotype, graphic symbol, corporate identity, music-creative group, 8-bit
computer
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1. UVOD
Namen diplomskega dela je izdelava logotipa in simbola glasbeno-kreativne skupine Fatal Error,
v kateri delujem. V skupini sodelujemo trije DJ-ji. Skupaj pripravljamo zabavne večere, ki jih
imenujemo Fatal Error Party. Na njih predvajamo predvsem glasbo, narejeno z zvoki starih mikro
računalnikov iz 80. let. Sočasno z glasbo predvajamo tudi video projekcije, običajno iz
računalniških iger, obiskovalci lahko tudi sami odigrajo kako igro na izvirnih računalnikih iz 80.
let.
V teoretičnem delu se bom najprej posvetil pojmom, povezanim s temo diplomskega dela.
Obravnaval bom celostno grafično podobo, grafični simbol, logotip in tipografijo. Na kratko
bom opisal tudi postopke, ki so povezani z izdelavo logotipa in simbola: načine upodobitve slike,
digitalizacijo slike in digitalni zapis slike.
V nadaljevanju bom pregledal obstoječe grafične simbole s sorodnih področij. Najbolj znani so
grafični simboli glasbenih skupin, med zvrstmi po obsegu njihove uporabe najbolj izstopa heavy
metal. Obravnaval bom tudi grafične simbole nekaterih DJ-jev. Ker bi se v prihodnosti v skupini
Fatal Error morebiti ukvarjali tudi z založniško dejavnostjo, bom omenil še glasbene založbe.
Izhodišče za izdelavo logotipa in simbola bo dejavnost skupine, zato bom dodal še teme, ki se
navezujejo na eksperimentalni del. Logotip bi rad povezal z osnovno zvrstjo glasbe, s katero se
ukvarja skupina Fatal Error - z glasbo, narejeno z zvoki 8-bitnih računalnikov. To bi rad storil
tako, da bi izhajal iz grafičnih zmožnosti 8-bitnih računalnikov, zlasti Commodorja 64. V
teoretičnem delu bom zato opisal še osnovne značilnosti digitalne, predvsem bitne slike,
tipografijo 8-bitnih računalnikov in grafične zmožnosti 8-bitnih računalnikov.
V eksperimentalnem delu bom izdelal logotip in simbol glasbeno-kreativne skupine Fatal Error.
Pri razvijanju zamisli in oblikovanju bom upošteval obravnavo iz teoretičnega dela. Na koncu
bom v prilogi dodal priročnik za celostno grafično podobo skupine.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 Celostna grafična podoba
Celostna grafična podoba temelji na vizualni komunikaciji, preko katere podjetje vzdržuje stik s
strankami in publiko, ki se obenem poistoveti s svojo pripadnostjo. Obravnavamo jo lahko kot
neki grafično posredniški vmesnik med proizvajalcem ali opravljavcem storitev in potrošnikom.
Vsaka združba, organizacija ali podjetje vsebuje svojo vizualno podobo, filozofijo in usmerjenost,
tako dobimo vzrok za izdelavo celostne grafične podobe. Pomembno je, da kombinacija
preprostih grafičnih elementov publiko spomni na podjetje, proizvod ali storitev.
Statistika narekuje, da se podoba vtisne v spomin, ko jo oseba približno sedemkrat zagleda.
Poenotena tiskovina in ostali promocijski material nam povečujejo možnost, da si potencialna
stranka hitreje zapomni storitve, proizvod in podjetje samo.
Urejena celostna grafična podoba ima lahko prednost pri razpoznavnosti podjetja, kredibilnosti,
ponosu, razlikovanju od konkurence in statusnemu simbolu.
Logotip kot sam še ni zadovoljiva podoba neke organizacije ali podjetja. Prepoznavno celoto dobi
šele s podporo ostalih elementov, ki skupaj tvorijo celostno grafično podobo. Elementi, ki jo
sestavljajo so: logotip, tipografija, dodatni grafični elementi, slogan in pravila kombinacij (Erzetič,
2015).

2.2 Grafični simbol
Simbol je lik, predmet ali znak v obliki podobe, ki predstavlja neki pomen. Identiteta organizacije,
združbe ali neke skupine je prepoznavna šele, ko ji snovalci pravilno zgradijo videz z znaki,
barvami in ostalimi likovnimi strukturami. Prepoznavnost organizacije se veča z njeno simbolno
identiteto, ki je zrcalo svojega resničnega videza. Simbolna prepoznavnost se lahko zmanjšuje, če
je vizija organizacije ali podjetja nerealna in iluzorna, saj vsebina ni v skladu z dojemanjem s strani
opazovalca, kot je publika. Vsak opazovalec si v abstraktnem smislu predstavlja simbol po svoje,
dokler simbol ne začenja opazovati skupina ljudi. Ob opazovanju množice ljudi pa začne
abstraktnost simbola pojenjati in začne se povečevati bolj jasna standardizirana simbolna
prepoznavnost, ki je tudi največje vodilo za uspeh podjetja ali združbe (Repovš, 1995).
Pri oblikovanju in izbiri simbola za neko organizacijo je treba upoštevati glavne lastnosti dobrih
simbolov. Tako je lahko simbol učinkovit in doseže svoj namen. Za dobre simbole so značilne:
učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost.
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Učljivost simbola pomeni, da se ga lahko hitro »naučimo«, se pravi si ga zapomnimo in ga lahko
podrobno opišemo ali narišemo. Simbol mora biti tudi prepoznaven, da ga hitro zaznamo med
drugimi simboli ali stvarmi, ki jih vidimo. Pomembna je še njegova razlikovalnost: da ga ločimo
od drugih simbolov in da ga ne zamenjujemo z njimi. Vsebovati mora značilne in unikatne
likovne strukture. O berljivosti simbola pa govorimo, ko lahko hitro preberemo besedo ali zlog v
njem in ni dvoma, za katero besedo ali zlog gre. Hkrati mora simbol predstavljati stvari, dogajanje
ali ideje, kar pomeni, da je referenčen (Repovš, 1995).
Grafične simbole lahko razdelimo na več vrst glede na njihove glavne značilnosti: poznamo
tipografske, abstraktne, deskriptivne in kombinirane simbole. Tipografski simbol je sestavljen iz
črk. Lahko je to logotip ali na primer monogram, pri katerem so z značilnimi črkami uporabljene
začetnice imena organizacije. Taka oblika simbola je zelo racionalna, saj hkrati združuje tudi
lingvistični dražljaj in si ga zato najlažje zapomnimo. Abstraktni simboli so sestavljeni iz likov, ki
tvorijo neko likovno strukturo. Njihovo razlikovanje in pomnjenje je težje in njihova sporočilnost
ni nujno enoznačna. Deskriptivni simboli predstavljajo dejavnost ali stvari, so posnetki stvarnega
sveta. Najpogostejši med vrstami simbolov pa so kombinirani simboli. Pri podjetjih na primer
prevladuje kombinacija abstraktnega simbola z logotipom (Repovš, 1995).

2.2.1 Logotip
Logotip je z značilnimi črkami zapisano ime organizacije (Repovš, 1995). Je na vrhu hierarhije in
je hkrati tudi centralni del celostne grafične podobe. Tako prinaša pravila vsem ostalim
komponentam. Kot simbol s pomočjo vizualizacije predstavlja vizijo nekega podjetja. Stranka
dobi dober občutek šele, ko ima podjetje dobro izdelan logotip, kar pripomore k zaupanju v
njegovo zanesljivost, resnost in strokovnost (Erzetič, 2015).

2.3 Tipografija
Beseda tipografija ima več pomenov. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je to
oblikovanost oziroma oblika črk, natisnjenega besedila (SSKJ, 2000). V tem pomenu je tipografija
pomembni del vizualne komunikacije, saj je pisava ena od najpomembnejših oblik sporočanja. V
preteklosti je bila najprej risba tista, ki je omogočala razvoj pisave in šele pozneje so se iz risb
izoblikovale črke, ki jih uporabljamo še danes. Tipografija se je razvila kot proces oblikovanja črk
in njihovega komponiranja v besedilo, ko se je pojavil tisk; premične črke, s katerimi je lahko
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tiskal besedila, je v sredini 15. stoletja razvil Gutenberg (Šuštaršič idr., 2007). Tipografija je v
grafičnem oblikovanju med poglavitnimi sredstvi izražanja. Videz našega besedila oziroma
sporočila je odvisen od pravilne izbire tipografije. Vrsta in videz tipografije pa je odvisna
predvsem od časa, v katerem se nahajamo in o katerem proizvodu ali dejavnosti je govor.
Drugi navedeni pomen besede tipografija v SSKJ je tiskarstvo (SSKJ, 2000). Za grafično
oblikovanje pa je pomembnejši naslednji pomen: beseda označuje tudi vedo o tipografskem
oblikovanju. Tipografija preučuje, kako so izdelane črke in pisave in kako so uporabljene v
besedilu, da je to berljivo in estetsko. V ožjem pomenu pa se beseda tipografija uporablja še za
črkovno vrsto (Tipografija, 2016).

2.4 Načini upodobitve slike
Slike lahko upodobimo na različne načine: kot prostoročno risbo oziroma sliko, tehnično risbo ali
digitalno sliko. Risba predstavlja oris oz. upodobitev bodoče ilustracije, na dvodimenzionalni
medij (npr. papir), pri katerem se uporabljajo risalni pripomočki. Je ena izmed prvih stopenj
grafičnega procesa, kjer gre za upodobitev grafične podobe, takoj po tem, ko smo si jo zamislili.
Bistvena primarna značilnost prostoročne risbe je izražanje z linijo oz. črto, tako da je barva
sekundarnega pomena šele v poznejši dodelavi, ki daje bolj celovito ilustracijsko sliko.
Risanje je zelo kompleksno dejanje, če gre za resni pristop, zato ga je potrebno osvajati postopno.
Dobro poznavanje procesa zaznavanja in gledanja omogoča boljše razumevanje procesa risanja
(Rački, 1993).
Za tehnično risbo je značilno, da vsebuje večino elementov, ki so že standardizirani. Predstavlja
določeno dokumentacijo za izdelavo določenega predmeta, montažo narisane naprave, izdelavo
elektro instalacije, servisni poseg na določeni napravi.
Strojniška risba vsebuje mere detajlov, ki so standardizirani in vsebujejo kotirne črte, na katerih so
označene mere običajno v milimetrih (Glodež, 2012).
Pri logotipih ali simbolih daje tehnično risanje pomen le med izdelavo grafike, pozneje vrednosti
mer nimajo več pomena. Tako je grafika pomembna samo kot vizualna podoba in sporočilo, kjer
ni pomembno, kolikšna je dolžina posamezne črte merjene v enotah, je pa zato nujno potrebno
upoštevanje razmerij med temi linijami.
Pri digitalni sliki pa govorimo o računalniški grafiki, ki jo pridobimo s pretvorbo iz predhodne
analogno upodobljene slike v digitalno. Največkrat se tu poslužujemo z optičnim odčitavanjem.
Lahko pa digitalno kreiranje slike pričnemo takoj neposredno z računalniškimi aplikacijami, ki
omogočajo ilustriranje želene grafične podobe.
4

2.5 Digitalizacija slike/grafike
Digitalne slike nastanejo s pretvorbo analognih informacij, ki se pridobijo z optičnim
odčitavanjem.
Skeniranje je eden od najstarejših načinov digitalizacije z odčitavanjem. Predlogo, ki je običajno
tiskovina, fotografija ali neposredno narisana risba, odčitamo s skenerjem in pri tem se slika
zapiše v digitalno obliko. Tako binarno sliko uporabljamo za poznejšo digitalno obdelavo s
programi, kjer sliko spremenimo v vektorski zapis. Skenerji analizirajo predlogo z analognim
skeniranjem.
Pri grafičnih tablicah gre za dokaj nov način upodobitve grafike s pomočjo risanja, pisanja na
tablico. Pisalo se dotika zaslona občutljivega na dotik (angl. touch screen), pri tem se z dotikom
izriše grafična podoba, ki se hkrati prikaže v digitalni obliki računalniškem monitorju. Sliko, ki je
sprva vektorska, potem pretvarjamo v razne formate, največkrat v bitne slike.
Digitalno pisalo pa je naprava, ki zajame z roko napisane zapiske na normalnem papirju, te shrani
v pomnilnik in jih naloži na računalnik. Način upodobitve grafike je podoben kot pri grafičnih
tablicah, le da tu z digitalnim pisalom pišemo direktno na papir.

2.6 Digitalni zapis slike
Točke, črte, barvne ploskve in drugi likovni elementi so tiste likovne prvine, s katerimi
predstavimo informacijo. Slika iz pik je tista grafika na zaslonu, ki jo računalnik predstavlja.
Računalnik matematično računa z biti in rezultat tega so vse črte, barvne ploskve, prelivi, svetlobe
in sence, ki so izrisane na zaslon.
Slike so upodobljene kot bitne slike, ki so sestavljene iz točk, ali vektorske slike, kjer je slika
sestavljena iz predmetov. Ker sem hotel bitno sliko uporabiti kot izhodišče za eksperimentalni
del, jo bom na kratko obravnaval.
Bitno sliko sestavljajo posamezne obarvane slikovne točke (angl. pixel), ki so na zaslonu
prikazane urejeno po stolpcih in vrsticah. Zaslon prikazuje točke/pike, ki vsaka zase seva v
določeni barvi. Točka, ki potrebuje za kodiranje barve samo en bit, lahko žari samo belo (1) ali pa
je črna (0). Taka slika je črno-bela.
Barve, ki jih prebirnik razbere iz vzorca pike, so zaznane po številu odtenkov ali tonov. Zato se
po številu barvnih odtenkov ali tonov določijo biti, ki dajejo bitno globino.
Osnovna enota računalniških podatkov je bit, zato pri grafiki na računalnikih govorimo o bitni
grafiki. Vsaka pika je opisana z ustreznim številom bitov (4, 8, 16 ali 24 bitov).
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Shraniti je treba podatek o barvi za vsako piko posebej. Z 1 bitom lahko definiramo samo 2
barvi. 4 biti določijo 16 različnih barv. Danes pa s 24 biti dobimo sliko, ki premore več kot 16
milijonov barvnih odtenkov, kar označimo z angleškim izrazom true color (Color depth, 2016;
Bitmap, 2016).

2.7 Grafični simboli v zabavni glasbi
Zvok je pojav in osnovni gradnik glasbe. Tako kot je v likovnem svetu oblika v nasprotju z
ozadjem, tako je tudi zvok nasproti tišini.
Glasbo sestavlja konstrukcija z osnovnimi načeli kompozicije, v kateri so vključeni ritem, tempo,
harmonija, barva zvoka, kompleksnost glede števila inštrumentov in polifonija. Podobno je tudi
pri tipografiji, kjer so znaki neke črkovne vrste, združeni v skupek konstrukcijske mreže oziroma
besedila (Leban, 2008).
Glasba vsebuje veliko simbolike, predvsem v modi in stilu oblačenja po posameznih zvrsteh.
Povsem drugačen vizualni vidik pa imajo upodobitve imena glasbenih skupin in njihovih
slikovnih izrazov, ki izrisujejo njihovo vsebino na ovitkih avdio medijev.
Danes so take skupine uveljavile svojo prepoznavnost tako, da so postavile svoje ime na raven
logotipa oz. simbola. Tako je njihovo ime postalo zaščitni znak. To je najbolj očitno pri
tipografskih simbolih glasbenih skupin. Nekatere uporabljajo pri zapisu svojega imena posebne
pisave, primera sta na sliki 1.

Slika 1: Grafična simbola skupin Deep Purple in Daft Punk
(Vira: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deep-Purple-logo.png;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daft_Punk.png)

Manj pogosti so monogrami iz začetnic imena glasbene skupine. Vzrok za to je verjetno težja
prepoznavnost. Nekaj se jih je kljub temu uveljavilo kot prepoznaven simbol skupine. Pri skupini
Jurassic 5 so uporabili črko j in številko 5, ki sta tako prepleteni, da sta že težko prepoznavni
(slika 2). Lahko bi rekli, da ju prepozna samo tisti, ki pozna ta simbol in ve, za katero skupino gre.
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Slika 2: Grafični simbol skupine Jurassic 5
(Vir: http://www.creativebloq.com/logo-design/band-logo-12121502)
Naslednja dva primera uporabljata enake barve, črno, rdečo in belo (slika 3). V izhodišču gre za
preprosto oblikovanje, vendar so pri vsakem dodane unikatne poteze. Zaradi preprostosti sta
primerna na primer tudi za grafitiranje, kar so želeli doseči pri skupini Dead Kennedys (Dead
Kennedys, 2016). Pri skupini Foo Fighters pa so simbol njihovi ljubitelji začeli uporabljati za
tattooje (Maine, 2016).

Slika 3: Grafična simbola skupin Dead Kennedys in Foo Fighters
(Vira: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dead_Kennedys_(logo).jpg; http://www.creativebloq.com/logodesign/band-logo-12121502)
V zabavni glasbi uporabljajo tudi kombinirane simbole. Običajno je poleg tipografskega simbola
dodan še abstraktni simbol kot pri skupini Dream Theater. Včasih je dodani simbol vsaj deloma
deskriptiven. Pri skupini Public Enemy izhaja iz imena skupine, saj je v tarči na njem obris figure.
To si lahko razlagamo kot ponazoritev »javnega/državnega sovražnika« iz imena (angl. public
enemy). Dodani simbol se v nekaterih primerih lahko uporablja tudi samostojno, če postane
dovolj uveljavljen in prepoznaven. Tak je predelani smeško, ki ga je predstavila skupina Nirvana
(sliki 4 in 5).

Slika 4: Grafična simbola skupin Dream Theater in Public Enemy
(Vira: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Majesty_(old_name_of_Dream_Theater)_(logo).svg;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_Enemy.png)
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Slika 5: Grafični simbol skupine Nirvana (Vir: http://www.creativebloq.com/logo-design/band-logo12121502)

Abstraktni simboli so redkejši, njihova uporaba je zelo odvisna od uveljavljenosti glasbenih
skupin. Skupina mora biti dovolj znana, da izbrani simbol v določenem trenutku postane dovolj
prepoznaven in ga širši krog ljudi povezuje s to skupino. Tak je na primer simbol Rolling
Stonesov, ki prikazuje odprta usta z iztegnjenim jezikom. Drugi zanimiv primer je t. i. heartagram
(skovanka iz besed pentagram in heart – angl. srce), ki ga uporablja skupina HIM (slika 6). Simbol
je postal zelo priljubljen, pevec Ville Valo je celo izjavil, da je njihova skupina bolj znana po
svojem logotipu kot svoji glasbi (HIM (Finnish band), 2016).

Slika 6: Grafična simbola skupin Rolling Stones in HIM
(Vira: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Rolling_Stones_Tongue_Logo.png;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heartagram_HIM_logo.png)

2.7.1 Grafični simboli v heavy metalu
Glede grafičnih simbolov izmed vseh glasbenih zvrsti najbolj izstopa heavy metal, saj pri
oblikovanju logotipov teh glasbenih skupin najbolje pridejo do izraza prav simbolika in
tipografija. To je povezano s tradicijo in izvorom zvrsti, že njene predhodnice, težko rokerske
skupine v 70. letih prejšnjega stoletja, so imele značilne prepoznavne črke v svojih imenih.
Pri pregledu in poskusu razvrstitve grafičnih simbolov metal skupin se pokaže velik razpon.
Najdemo vse od tipografskih do povsem abstraktnih ali vsaj na prvi pogled abstraktnih simbolov
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in še vmesne različice. Pri oblikovanju črk prevladujejo značilno okrašene pisave, ki se včasih
prepletajo še z raznimi simboli. Nekatere pisave so jasno berljive, druge manj, pri nekaterih pa se
imena skupine ne da razbrati, če ne vemo že vnaprej, kaj naj bi bilo napisano.
Pri večini skupin je oblikovanje njihovih grafičnih simbolov povezano s podzvrstjo glasbe, ki jo
ustvarjajo. Pogosto lahko že po tem sklepamo, v katero podzvrst metala spadajo. Za trash metal
so značilne pisave s čistimi, ostrimi in ravnimi robovi, kar naj bi bilo povezano z lastnostmi
njihove glasbe. Primera takih grafičnih simbolov (sliki 7 in 8) imata skupini Overkill in Metallica
(Stinson, 2015).

Slika 7: Grafični simbol skupine Overkill (Vir: http://www.wired.com/2015/10/the-beauty-and-totalillegibility-of-extreme-metal-logos/#slide-2)

Slika 8: Grafični simbol skupine Metallica
(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metallica_logo.png)

Kot podoben primer bi omenil še skupino, ki uporablja malo manj preprosto oblikovan grafičen
simbol. Za grafični simbol skupine Iron Maiden, ki sicer spada v heavy metal (slika 9), je značilna
predvsem pisava. Vključuje trikotne oblike, na primer pri črkah o in d. Uporabljajo ga v več
različicah, pri izbranem primeru je osnovna barva črk rdeča, obrobljene so z belo, podlaga pa je
črna. Črke tako zelo izstopajo.

Slika 9: Grafični simbol skupine Iron Maiden (Vir: http://logonoid.com/iron-maiden-logo/)
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Za death metal skupine je značilno, da uporabljajo likovne elemente, ki so povezani z vsebino
njihovih pesmi. Govorijo o nasilju, grozi, smrti, zato se pri njihovih grafičnih simbolih pojavljajo
lobanje, razsekani organi, kapljajoča kri ali sluz (Stinson, 2015). Značilen primer je grafični simbol
skupine Autopsy (slika 10).

Slika 10: Grafični simbol skupine Autopsy (Vir: http://www.wired.com/2015/10/the-beauty-and-totalillegibility-of-extreme-metal-logos/#slide-7)

Black metal skupine večinoma uporabljajo drugačno vrsto oblikovanja. Vsebina njihovih pesmi je
povezana z okultnim in antikrščanskimi pogledi, zato najdemo pri njih tudi take simbole. So zelo
okrašeni, simetričnih oblik, s prepletenimi linijami in večinoma okroglimi oblikami. Eden izmed
najbolj uveljavljenih oblikovalcev grafičnih simbolov za metal skupine, Christophe Szpajdel, kot
osnovo za black metal navaja pisavo, navdihnjeno pri gotski ali stari angleški pisavi. Pravi tudi, da
bi po njegovem mnenju morali biti prva in zadnja črka imena skupine večji kot druge. Njegov
grafični simbol za skupino Emperor iz leta 1991 (slika 11) velja kot vzorčni primer za izdelavo
grafičnih simbolov drugih black metal skupin (Stinson, 2015).

Slika 11: Grafični simbol skupine Emperor (Vir: http://www.wired.com/2015/10/the-beauty-and-totalillegibility-of-extreme-metal-logos/#slide-3)

Podobno vrsto oblikovanja lahko opazimo pri številnih black metal skupinah, kot primer sem
izbral skupino Borknagar (slika 12). Pisava je težje berljiva, predvsem srednje črke, kdor ne ve, da
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gre za ime skupine, morda sploh ne bi prepoznal črk. Grafični simbol je zelo simetričen, levi in
desni rob ter oba sredinska dela sta na prvi pogled enaka. Razlike so vidne šele pri podrobnejšem
opazovanju. Šele potem vidimo razliko med črko b na začetku in črko r na koncu. Še težje je
razbrati razliko pri črkah k in n na sredini. Oblikovani sta tako izrazito in podobno, da tvorita
nekakšen skupni element, ki deluje kot okrasek. Večina zato v njem sploh ne bi prepoznala črk.

Slika 12: Grafični simbol skupine Borknagar (Vir: http://www.nme.com/photos/31-illegible-black-metalband-logos/289103#/photo/1)

Nekatere metalne skupine so tako presegle mejo prepoznavnosti za širši krog ljudi, saj v njihovem
imenu ne razberemo črk, ki so tipografsko precej abstraktne. Tisti, ki ve, katera skupina je to že
od začetka, ta tudi vidi v abstraktnosti slike črke in prepozna ime skupine.
Tipografski simboli tako prehajajo v abstraktne in ostanejo tipografski bolj kot ne samo za
ljubitelje teh glasbenih skupin. Pri naslednjem primeru, skupini Bazzah (slika 13), lahko le z veliko
domišljije prepoznamo kako črko v imenu.

Slika 13: Grafični simbol skupine Bazzah
(Vir: http://www.nme.com/photos/31-illegible-black-metal-band-logos/289103#/photo/3)

Nerazločne pisave, pri katerih so črke težko prepoznavne so značilne predvsem za black metal in
death metal. Death metal skupine ne uporabljajo toliko skupnih potez pri oblikovanju kot black
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metal skupine, zato so pisave pri njihovih grafičnih simbolih med sabo bolj različne, vseeno pa
pogosto težko berljive. Značilen primer uporablja skupina Demilich (slika 14).

Slika 14: Grafični simbol skupine Demilich (Vir: http://www.wired.com/2015/10/the-beauty-and-totalillegibility-of-extreme-metal-logos/#slide-5)

2.7.2 Grafični simboli DJ-jev
Naša glasbeno-kreativna skupina Fatal Error je prvotno nastala kot skupina treh DJ-jev, zato bom
v nadaljevanju obravnaval še grafične simbole znanih DJ-jev. V glavnem so ti povezani z
elektronsko glasbo, ki jo predvajajo in mešajo.
Večina grafičnih simbolov v elektronski glasbi je tipografskih, prevladuje črna barva in moderne,
neserifne pisave (Nemec, 2015). Značilen primer je grafični simbol Davida Guetta (slika 15).
Slovenski DJ Umek pa uporablja pisavo, pri kateri so črke zelo kockaste in se razlikujejo samo z
majhnimi potezami. Za ponazoritev sem izbral rdečo različico (slika 16). Pri dvojici Aly & Fila pa
je pisava kaligrafska in že težje berljiva (slika 17).

Slika 15: Grafični simbol DJ-ja Davida Guetta
(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Guetta_logo.jpg)

Slika 16: Grafični simbol DJ-ja Umeka (Vir: http://dj-rankings.com/DJ-UMEK)
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Slika 17: Grafični simbol DJ-dvojice Aly & Fila (Vir: http://alyandfila.com/home/)
Med kombiniranimi simboli v elektronski glasbi sta zanimiva primera grafični simbol Carla Coxa
in dvojice ustvarjalk, imenovanih Nervo. Pri Carlu Coxu je poleg njegovega imena in priimka
dodan simbol, ki izhaja iz začetnic. Črki c sta obrnjeni druga proti drugi in preoblikovani tako, da
spominjata na krila (slika 18). Pri duu Nervo pa je dodana ilustracija dveh žensk s slušalkami (slika
19). To je bila takrat med prevlado moških ustvarjalcev izjema, zato je ta njun simbol
prepoznaven. Slušalke dodajajo tudi dobro referenčnost, ker spominjajo na elektronsko glasbo
(Nemec, 2015).

Slika 18: Grafični simbol DJ-ja Carla Coxa (Vir: http://dj-rankings.com/DJ-CARL_COX)

Slika 19: Grafični simbol DJ-dua Nervo (Vir: http://dj-rankings.com/DJ-NERVO)
Abstraktni simboli so redki, saj so težje prepoznavni. Nekaj časa ga je uporabljal DJ Avicii (slika
20). Sestavljen je bil iz dveh trikotnikov, ki sta po postavitvi izhajala iz prvih dveh črk imena,
vendar je ta simbol pozneje zamenjal s tipografskim (Nemec, 2015). Verjetno je to storil ravno
zaradi boljše prepoznavnosti.

Slika 20: Grafični simbol DJ-ja Avicii (Vir: http://logos.wikia.com/wiki/Avicii)
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Med najuspešnejše grafične simbole lahko uvrstimo še eno izjemo. DJ Deadmau5 uporablja kot
simbol miško v črni in rdeči barvi (slika 21). Iz tega je izdelal tudi svojo podobo na nastopih, kjer
nosi ogromno mišjo glavo. Simbol je deloma deskriptiven, saj izhaja iz imena, ki se izgovori kot
angleški besedi »dead mouse« (Nemec, 2015). Kljub abstraktnosti je simbol zelo prepoznaven,
uveljavil pa ga je ustvarjalec sam s svojo dejavnostjo in izstopajočo podobo na koncertih.

Slika 21: Grafični simbol DJ-ja Deadmau5 (Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deadmau5.png)

2.7.3 Grafični simboli glasbenih založb
Čeprav je glasbenih založb precej manj od glasbenih skupin, lahko govorimo o veliki prisotnosti
grafičnih simbolov znanih založb. Večina glasbenih založb je usmerjenih k določenim glasbenim
zvrstem, tako je tudi njihov interes podvržen posameznim ciljnim skupinam poslušalcev.
Glasbene založbe so prepoznavne, kot neka podjetja, ki imajo vizijo gospodarnega delovanja s
profitom glede na trg poslušalcev. Njihovi grafični simboli so oblikovani tako, da so čim bolje
prepoznavni iz oči publike, kot blagovna znamka. Kot primera sem izbral grafična simbola založb
Warp in Def Jam recordings. Prvi je kombinirani simbol, drugi pa tipografski (slika 22).

Slika 22: Grafična simbola glasbenih založb Warp in Def Jam recordings
(Vira: https://en.wikipedia.org/wiki/Warp_(record_label);
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DefJamRecordings.svg)
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2.8 Grafika 8-bitnih računalnikov s stališča likovnih prvin
Logotip in simbol sta osrednja tematika diplomskega dela, ker pa bi v eksperimentalnem delu rad
izhajal iz grafike 8-bitnih računalnikov 80. let prejšnjega stoletja, jih je vredno omeniti.
Računalniki so v preteklosti za prikaz slike uporabljali katodne televizije in monitorje, ki so sevali
slikovne pike v različnih barvah in na različnih pozicijah. Slikovne pike so kot neke točke, ki so
gradile kvadratke v obliki matric, te pa so sestavljale sliko zaslona nekdanjih računalnikov.
Običajna ločljivost zaslonov je znašala okoli 320 × 200 slikovnih pik, kar je tvorilo 64 000 točk na
zaslonu.
Velikost slikovne točke vpliva na videz črte, tako so v preteklosti imeli 8-bitni računalniki, ob
nižjih ločljivostih, bolj nazobčane linije, sestavljene iz manjših povezanih kvadrov ali kvadratkov.
Ravne črte, usmerjene samo v horizontalno x ali vertikalno y smer, so bile edine brez nazobčanih
robov. Zato so za take črte edino možne lege pod koti 90°, 180° in 270° na (x, y) osi. Danes, ko
so ločljivosti zaslonov zelo visoke, človeško oko praktično ne more več zaznati »nazobčane«
grafike oz. črte.
Drugače je bilo pri poševnih linijah, saj so bile te sestavljene iz več manjših črtic, ki so bile enako
dolge (slika 23). Take linije ni bilo mogoče natančno postaviti pod določenim kotom, saj so prav
velike slikovne pike oziroma kvadratki ovirali pri izrisu natančne pozicije nagiba črt. Z debelino
črte se je natančnost še poslabšala.

Slika 23 Poševna črta na Commodorju 64

Izjema so bile diagonalne linije pod koti 45°, 135°, 225° in 315°, kjer so ob nizki ločljivosti
320 × 200 slikovnih točk bili vidni samo kvadratki (piksli). Postavljeni diagonalno in s stikanjem
ob nasprotnih ogliščih so dajali linijam možnost popolne natančnosti nagiba pod takimi koti.
Najbolj nenatančne so bile krivulje, proste črte, sklenjene linije, krogi in elipse (slika 24). Z
odebelitvijo črt so svojo jasno obliko še bolj izgubile in si na koncu niso bile podobne.
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Slika 24: Krog na Commodorju 64

Oblike, ki smo jih nekoč lahko uprizorili oz. izrisovali z 8-bitnimi računalniki, so imele precej
omejene možnosti, da bi upodobile podrobne in abstraktne grafične like oziroma ilustracije.
Zaradi nižje ločljivosti so bile meje, ki so predstavljale vmesni prostor med oblikami, »nazobčane«
ali povsem ravne.
Računalniška grafika je bila v začetku faze razvoja sestavljena predvsem binarno, saj so bili tudi
premikajoči grafični elementi izrisani v celoti s slikovnimi točkami. Predmeti in objekti so bili
videni izključno samo v osnovnih pogledih, tloris naris in stranski ris.
Ploskve so imele podoben problem kot linije. Ravna dvodimenzionalna ploskev je imela še dokaj
točen geometrični videz, saj ni imela kompleksnih linij. Nasprotno je bilo z zaukrivljenimi
ploskvami, kjer je bila perspektiva nenatančna (Cornes, 1984).

2.8.1 Barve
Doba 8-bitnih računalnikov se je raztezala približno med letoma 1975 in 1985, tako da so bili v
več različnih državah v uporabi zasloni, ki so imeli barvne kapacitete enake zmogljivosti.
Večji del teh računalnikov je imelo 4 bite rezervirano za barve, kar je pomenilo 4 bite za vsako
slikovno piko (pixel) in je opisovalo 16 različnih barv.
Barve, kot gradniki računalniške grafike, so odvisne predvsem od vklapljanja in izklapljanja
posameznih zaslonskih pik. V preteklosti so 8-bitni računalniki za vizualizacijo slike potrebovali
katodne televizijske sprejemnike in CRT monitorje, ki pa jih danes že skoraj ni več v uporabi, saj
so jih zamenjali LCD monitorji.
Podobno kot grafika in tipografija so tudi barve odvisne od bitov. Vsaka barvna paleta je bila
odvisna od števila bitov, ki so bili različni glede na posamezno znamko in serijo 8-bitnih
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računalnikov. Tudi različne serije istih znamk so se razlikovale po številu bitov, ki so jih premogli
grafični čipi.
Izpostavimo lahko tri najbolj znane 8-bitne računalnike, ki so bili tudi cenovno najbolj dostopni.
Njihove barvne palete so se razlikovale med seboj po številu bitov, ki so bili rezervirani za vsak
grafični čip.
Najbolj napredna sta bila Atarijeva modela 400/800 s 128 barvami in novejši XL/XE z 256
barvami. Tudi Commodore 16 in Plus 4 modela nista zaostajala s 121 barvami, pa čeprav je bila
njuna prodaja ena najslabših.
Najbolj priljubljena in hkrati tudi najbolj prodajana modela pa sta bila Commodore 64 s 16
barvami in Sinclairov ZX Spectrum s 15 barvami (List of 8-bit computer hardware palettes,
2016).
Commodore 64 je vseboval MOS tehnologijo VIC-II s funkcijami 16 barv kompozitne video
palete (slika 25). VIC (angl. video interface controler) je integrirano vezje v obliki čipa visokega
nivoja integracije. Čip VIC je skrbel za vso sliko, ki smo jo videli na zaslonu.
Zaslon Commodorja 64 je imel 320 × 200 slikovnih pik, ki so svetile v različnih barvah. Majhni
kvadrati, imenovani matrice, so sestavljali celosten zaslon. Vsaka matrica je bila sestavljena iz
8 × 8 slikovnih točk. Cel zaslon pa je imel razdeljene matrice v 25 vodoravnih vrstic in v vsaki od
teh po 40 matric (Držanić in Janovski, 1985).
Commodore 64 je imel dva tipa oblik grafične palete: večbarvno (multicolor) in visoke ločljivosti
(High Resolution). Večbarvna oblika je imela ločljivost 160 × 200 slikovnih pik, vsaka celica je
velika 4 × 8 slikovnih pik. Oblika visoke ločljivosti pa je imela ločljivost 320 × 200, velikost celice
je bila 8 × 8 slikovnih pik (List of 8-bit computer hardware palettes, 2016).

Slika 25: Primer slike, narejene z barvno paleto Commodorja 64
(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore64_palette_sample_image.png)

17

2.9 Tipografija 8-bitnih računalnikov
Začetki razvoja računalniške pisave izhajajo predvsem na podlagi komuniciranja z znakovno
kodnimi shemami. Tako kot računalniška grafika in barve so tudi tipografski znaki definirani z
enotami informacije v bitih. Ena prvih takih znakovnih tabel je ASCII, ki je bila definirana s
sedmimi biti, kar omogoča 128 kombinacij in hkrati tudi 128 različnih znakov.
Kodni znaki so imeli premalo kapacitete za podrobnejšo oblikovanje črk in besed, zato je bilo
potrebno v ta namen sprogramirati oziroma napisati programe za oblikovanje besedil. Znaki so
bili primerni zgolj za komuniciranje, ki smo ga videli prikazanega na zaslonih. Danes to
omogočajo samo še terminali, ki so del grafičnega vmesnika operacijskih sistemov.
Začetki 80. let prejšnjega stoletja so zagotovo prelomnica v razvoju tipografije v računalništvu,
kar je bilo čutiti v razvoju računalniške opreme. Najprej so se pojavili urejevalniki besedil, ki so
omogočali lažje manipuliranje in krmiljenje med besedilom ali z njim, pozneje pa še oblikovalniki
besedil. Različni proizvajalci računalnikov so z razvojem računalniških sistemov dograjevali
operacijske sisteme in s tem tudi oblikovalnike besedil, kar je prineslo tudi nove oblike pisav. Da
bi bila stvar še bolj prijazna za navadne uporabnike, so v ta namen razvijali še grafično
uporabniški vmesnik za več vrst računalnikov in operacijskih sistemov.
Tipografija je dobivala vse večji pomen tudi v založništvu, zato je z razvojem grafičnega vmesnika
naraščala tudi programska oprema za oblikovanje besedila, črk in s tem tudi različnih pisav
(Pečenko, 2005).
Tipografija 8-bitnih računalnikov na prvi pogled ni kaj dosti raznolika, saj je vrst pisav bolj malo
in še te so si med seboj podobne. Omenimo lahko v grobem tri vrste pisav, ki so značilne za
posamezne znamke 8-bitnih računalnikov: Zx Spectruma, Commodorja 64 in Atarija XL/XE
(slike 26, 27 in 28; Guard, 2011).

Slika 26: Osnovna pisava na zaslonu Zx Spectruma
(Vir: https://damieng.com/blog/2011/02/20/typography-in-8-bits-system-fonts)

Slika 27: Osnovna pisava na zaslonu Commodorja 64
(Vir: https://damieng.com/blog/2011/02/20/typography-in-8-bits-system-fonts)
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Slika 28: Osnovna pisava na zaslonu Atarija XL/XE
(Vir: https://damieng.com/blog/2011/02/20/typography-in-8-bits-system-fonts)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Predstavitev skupine Fatal Error in osnovna zamisel o logotipu
Ime organizacije je v izbranem primeru že v preteklosti obstajalo, zato ga ni bilo potrebno iskati.
Glasbeno-kreativna skupina, v kateri delujem, se imenuje Fatal Error. Vsak nastop skupine je imel
naslov Fatal Error party, kar je pomenilo zabavni večer z glasbo, ki je narejena z zvoki starih
mikro računalnikov iz 80. let prejšnjega stoletja. Oblikovanje ni bilo točno določeno, tako da je
bilo ob vsakem našem nastopu, ki je bil objavljen na plakatu, ime napisano z drugo pisavo.
Ker je ime skupine že bilo znano in ga nisem želel spreminjati, ni bilo potrebno razmišljati o
iskanju novih besed in pomenov. Osredotočil sem se bolj na simbolni pomen in dejavnost, s
katero se skupina ukvarja.
Glasba, ki jo skupina predvaja in tudi kreira, je pretežno instrumentalna in računalniško
generirana. Lahko bi jo uvrstili v zvrst t. i. chiptune oziroma 8-bitne glasbe. To je sintetizirana
elektronska glasba, ki v osnovi izvira iz računalniških iger, nastalih v 80. letih (Chiptune, 2016). V
njej prevladujejo visoki, piskajoči toni, večinoma deluje precej ostro, njen značaj pa se spreminja
tudi glede na dogajanje v igri. Najbolj značilen je visok tempo, saj glasba ponazarja hitro
premikanje, skakanje, streljanje itd.
Zamisli o obliki logotipa so vsebovale ideje z več dejavniki, na katere so vplivali tako grafika kot
zvok preteklih računalniških sistemov. Glasba izbrane skupine vsebuje v večini zvoke 8-bitnih
hišnih računalnikov, zato sem skušal tudi grafiko in likovni jezik čim bolj približati obdobju 80.
let.
Sem zbiratelj starih računalnikov, zato nimam težav z vizualno predstavo grafike 8-bitnih
računalnikov. V osnovi gre za grafiko nizke ločljivosti, kar daje pri povečavi precej robusten videz
slike, sestavljene iz kvadratnimi in oglatimi liki.

3.2 Potek oblikovanja logotipa
Sprva sem se osredotočil predvsem na postavitev besed in njuni začetni črki f in e. Postavitev
besed po poziciji, kakršno ima večina glasbenih skupin, mi je narekovala, da jih postavim
horizontalno eno poleg druge.
Potrebno je bilo določiti še pravo pisavo, kar pa ni bilo preprosto. Izbor pisav pri starih
računalnikih je premajhen, da bi izstopala samosvoja originalnost. Imeli so namreč vsak samo eno
osnovno pisavo.
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Že s spremembo prvih dveh črk besed, f in e, bi moral oblikovati oziroma narediti sam svojo
pisavo. Ker pa namen naloge ni bil izdelava pisave, ampak logotipa, sem se odločil raje ilustrirati
črke kot grafični element in ne napisati kot pisavo (slika 29).

Slika 29: Skici črk f in e

Poleg imena skupine sem v logotipu želel dodati še kak grafični element. Zato sem razmišljal o
različnih možnostih postavitve tega elementa gleda na besede v imenu (slika 30).

Slika 30: Možnosti postavitev grafičnega elementa
Sčasoma sem dobil idejo o nekem izhodiščnem merilu logotipa, ki se bi meril v slikovnih pikah
(pikslih) in ne v milimetrih.
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Ker je bil Commodore 64 moj prvi osebni računalnik, ga po tehničnih zmogljivostih od vseh 8bitnih računalnikov, najbolje poznam. Ločljivost grafičnega čipa VIC II, ki ga je vseboval
Commodore 64, je bila 320 × 200 slikovnih pik. Pri izdelavi logotipa sem zato izbral omejitev na
tak format (slika 31).

Slika 31: Ponazoritev ločljivosti grafičnega čipa VIC II

Format 320 × 200 slikovnih pik ni primeren za horizontalno postavitev besed v imenu, zato sem
jih moral postaviti vertikalno eno pod drugo (slika 32).
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Slika 32: Vertikalna postavitev besed

V naslednji stopnji izdelave logotipa sem poskusil možnost, da črki F in E tvorita znak, ki hkrati
simbolizira začetni črki dveh besed.
Združitev začetnih črk F in E mi je prišla na misel ob pogledu na število njunih potez. Taka
združitev je lahko samo pod pogojem, da sta napisani veliko tiskano, saj imata identične
postavitve linij, le da ima črka E eno linijo več od črke F. Pri malih črkah f in e je to nemogoče,
ker imata popolnoma različne linije potez, ki si niso podobne in se ne prekrivajo.
Spodnja črta je prekinjena, tako ni direktno povezana s črko F. Vmesni presledek pa je še zmeraj
dovolj majhen, da lahko ob gledanju navidezno povežemo spodnjo črto s črko F in dobimo črko
E (slika 33).

Slika 33: Združitev začetnih črk F in E
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Poleg postavljanja pozicije črk sem se vzporedno osredotočil še na vizualno podobo. Iskal sem
nekaj bistvenega, kar bi predstavilo »stopničasto« oziroma »zobato« grafiko, ki je značilna za sliko
z nizko ločljivostjo (slika 34).

Slika 34: Ponazoritev grafike z nizko ločljivostjo

Detajli naj ne bi bili premajhni in podrobni, saj rušijo sorazmerje v celotnem logotipu, vendar pa
morajo zagotoviti bistvo, značilnost in simboliko.
Naslednja skica logotipa (slika 35), ki ima grafične elemente samo v obliki črk s tipografskim
značajem, bi nekako že skoraj zadovoljila neko dokončno obliko rešitve. Še zmeraj pa ostaja
težišče na levi polovici, kjer črki F in E izstopata, obenem pa med besedama na desni strani ostaja
praznina, ki bi se jo lahko zapolnilo.

Slika 35: Skica logotipa samo z imenom skupine
Iskanje postavitve oziroma lege besed še ne prinaša končne rešitve videza logotipa, saj
primanjkuje še neki grafični element, ki bi bil s svojo simboliko opažen s strani opazovalca.
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Za bolj bogato grafično podobo sem poskušal dodati kak grafični element oziroma obliko, ki bi
nakazovala našo glasbeno dejavnost. Povezan bi bil lahko z zvrstjo glasbe naše skupine oziroma
računalniki. Na naslednji skici (slika 36) sem uporabil znak x, ki simbolizira napako, kar se
povezuje z imenom skupine (angl. error).

Slika 36: Skica logotipa s simbolom za napako

Ključni dejavnik v glasbi je zvok, zato sem razmišljal tudi o možnosti, kako bi ga lahko predstavil
z nekim likovnim elementom. Ob misli, kaj bi lahko predstavljalo zvok, sem se spomnil na
frekvenco in njen videz. Nastala je naslednja skica logotipa (slika 37).

Slika 37: Skica logotipa s ponazoritvijo zvoka
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Tudi tako ponazoritev zvoka sem želel povezati s Commodorjem 64. Commodor 64 vsebuje
zvočni čip SID, ki generira štiri osnovne oblike zvoka z valovanjem: triangel (trikotno nihanje),
žagasto nihanje, pulz (pravokotno nihanje) in šum (nepravilno nihanje) (Muren, 1985). Odločil
sem se za valovne dolžine, ki imajo triangel oz. trikotno obliko. Izbor trikotne oblike temelji na
tem, da sem zaradi različnih razlogov izločil druge tri. Žagasti graf je preveč robusten in oster,
kar bi preneslo veliko izstopanje in bi besedi Fatal Error postali premalo opazni. Pravokotni graf
ima samo vodoravne in navpične črte, ki jih je v logotipu že dosti. Zato ker je namen predstaviti
vsaj nekaj poševnih črt, sem moral to varianto izključiti. Šum je zelo neenakomerno nihanje, zato
je tudi graf prikazan z različno dolgimi črtami, kar daje nestabilno težišče grafičnemu elementu,
tako da bi oteževalo izdelavo logotipa in določitev razmerij med liki (slika 38).

Slika 38: Trikotno, žagasto in pravokotno nihanje ter šum
(Vir: http://noname.c64.org/tracker/manual_online.php)

Po odločitvi, iz kakšnih elementov bo sestavljen logotip, sem začel natančneje skicirati posamezne
dele. Najprej sem razporedil in orisal črke (slika 39).

Slika 39: Natančnejši oris črk na logotipu
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Potem sem se začel odločati o barvah, ki bi jih uporabil pri oblikovanju logotipa. Tudi pri tem
sem izhajal iz računalnikov, povezanih z glasbo naše skupine. Odločil sem se, da se bom omejil na
barvno paleto grafičnega čipa VIC II, ki je bil vgrajen v Commodor 64 (slika 40).

Slika 40: Barvna paleta grafičnega čipa VIC II
(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore64_palette.png)

Kot osnovno barvo logotipa sem izbral modro barvo, poleg te pa še svetlo zeleno (slika 41).
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Slika 41: Izbrani barvi za logotip

Sledilo je oblikovanje začetnih črk imena skupine. Modro barvo sem uporabil kot osnovo. Svetlo
zeleno pa sem dodal kot obrobo črk, da logotip ne bi bil pretemen in preveč enoličen. Tudi druge
črke imena sem oblikoval posebej za logotip. A, T, L, O in R so torej grafični elementi in niso ena
izmed obstoječih pisav. Desna polovica te različice logotipa vsebuje še en grafični element, ki leži
med besedama in prikazuje valovne dolžine po frekvenci zvoka. Oblikoval sem ga z obema
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barvama. Svetlo zelena barva znotraj posameznih valov doda logotipu določeno razgibanost
(slika 42).

Slika 42: Prva različica logotipa
Na koncu sem vseeno poskusil poiskati še možnost, da bi oblikoval logotip brez dodanega
grafičnega elementa. Pri logotipu sem hotel ohraniti preprostost, ki je bila značilna za grafične
zmožnosti Commodorja 64, če nanje gledamo z današnjega vidika. V tem primeru bi samo s
črkami skušal ponazoriti pomen besed, se pravi napako. Napačnega zapisa besed ne bi mogel
uporabiti, ker gre za ime skupine, ki mora ostati tako, kot je. Lahko pa se »napaka« kaže pri eni
izmed črk. Najbolj primerna za to se mi je zdela črka r. Če veliko tiskano črko r obrnemo narobe,
je ta napaka očitna, črka pa je še vedno dovolj prepoznavna in ime skupine berljivo. Nekoliko sem
preoblikoval tudi črke. Na koncu sem se odločil za to različico (slika 43). Priročnik za celostno
grafično podobo skupine Fatal Error je v prilogi.

Slika 43: Izbrana različica logotipa
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
V okviru diplomskega dela sem izdelal logotip glasbeno-kreativne skupine Fatal Error. Pri
oblikovanju sem upošteval grafične zmožnosti 8-bitnega računalnika Commodor 64, saj tudi
glasba, s katero se skupina ukvarja, izhaja iz 8-bitnih računalnikov. Črke sem oblikoval tako, da so
podobne pisavam teh računalnikov, najbolj pisavi ZX Spectruma. Začetnima črkama F in E, ki sta
združeni, sem v zgornjem desnem robu dodal stopničasto obliko in s tem ponazoril nizko
ločljivost pri 8-bitnih računalnikih. Tako sem videz logotipa povezal z dejavnostjo skupine Fatal
Error. Logotip pa se ujema tudi z vizualno podobo zabavnih večerov, na katerih se predvajajo
video projekcije, povezane s predvajano glasbo. Barve so izbrane iz barvne palete Commodorja
64, ki vsebuje 16 barv. Uporabil sem eno temno in eno svetlo barvo − modro in svetlo zeleno.
Predvidel sem uporabo logotipa na več različnih medijih, kar sem navedel v priročniku za
celostno grafično podobo, ki je v prilogi. Najmanjšo velikost logotipa sem določil tako, da je ime
skupine še dobro berljivo. V priročniku sem podal več barvnih različic logotipa, da bi ga lahko
uporabili na čim več različnih barvnih podlagah.
Pri logotipih je običajno lahko veliko nepravilnih načinov njihove uporabe. Spreminjanje
položajev grafičnih komponent je ena od tistih nepravilnih uporab, ki najbolj ruši njegovo
prvotno obliko in pomen sporočila. Pri izdelanem logotipu za skupino Fatal Error je
spreminjanje tako rekoč nemogoče, ker je oblikovan tako, da se grafičnih komponent ne da
premikati poljubno in morajo biti točno v takšnem položaju, kot so.
Prikaz logotipa na različnih medijih je za skupino Fatal Error ključnega pomena, tako kot za
vsako organizacijo, podjetje ali združbo. Obleka kot medij je še zlasti pomembna, ker skupina
nastopa na javnih prostorih, kot so nočni klubi. V ta namen so tudi primeri pri majicah in
trenirkah s kapuco izbrani glede na barvo, saj morajo kot barvna podlaga odgovarjati logotipu za
razločno prepoznavnost in berljivost. Poleg črne in bele barve so sivi odtenki najbolj primerni,
ker pri večini barvnih različic logotipa omogočajo, da je ta prepoznaven in dobro viden.
Slušalke so prav tako pomemben medij, saj so osnovna oprema DJ-ja. So eden izmed najbolj
osebnih delov tehnične opreme, zato se lahko samo na slušalkah samostojno uporablja
sekundarna različica logotipa.
Vsak član skupine Fatal Error ima tudi svoje avtorske skladbe. Zgoščenka kot medij, na katerem
je zapisan zvok, je zato ključnega pomena za prepoznavnost skupine. Pripravil sem primer
uporabe logotipa na zgoščenki in ovitku zanjo.
Vizitka pa je ključna vez za vzpostavljanje stika, saj so za nastope skupine potrebna dogovarjanja
z organizatorji. Tako nas lahko vsaka informacija, kot je na primer naslov spletne strani, pripelje
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do potencialnih nastopov. Spletna stran je danes eden vodilnih medijev, ki lahko skupini omogoči
boljšo prepoznavnost, zato zahteva premišljeno in opazno oblikovalsko zasnovo. V ta namen sem
oblikoval spletno stran tako, da je na njej prostor za čim več ikon in prepoznavnih sporočil za
povezovanje in promocijo.
Priročnik za celostno grafično podobo je lahko podlaga za morebitno realizacijo, se pravi za
uporabo izdelanega logotipa pri projektih skupine Fatal Error.
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5. ZAKLJUČEK
Za izdelavo grafičnega simbola skupine Fatal Error sem imel že na začetku nekaj zamisli, ker
sodelujem v tej skupini in zato dobro poznam njeno delovanje. V teoretičnem delu sem se zato
posvetil tudi temam, ki sem jih želel uporabiti kot izhodišče v eksperimentalnem delu. Pred
izdelavo grafičnega simbola sem najprej obravnaval osnovne pojme, povezane s tem področjem.
Pregledal sem tudi obstoječe grafične simbole glasbenih skupin, DJ-jev in glasbenih založb. Pri
pregledu se je pokazalo, da prevladujejo tipografski simboli ali kombinirani simboli, pri katerih je
del tipografski. Tudi sam sem se odločil za izhodišče izdelati tipografski simbol. Abstraktni
simbol ni prišel v poštev, ker bi želeli z grafičnim simbolom najprej uveljaviti ime skupine. Kljub
temu sem želel, da bi grafični simbol že na pogled spominjal na zvrst glasbe, s katero se
ukvarjamo. Tako bi se ujemal tudi z video projekcijami, ki so sestavni del naših zabav. Zato sem
izhajal iz grafičnih zmožnosti 8-bitnih računalnikov, predvsem Commodorja 64. Nastali grafični
simbol bi se pojavljal na plakatih, imeli bi ga tudi na majicah med nastopi, da bi bili prepoznavni
kot DJ-ji. Lahko bi ga uporabili še na zgoščenki, če bi jo v prihodnje izdali. S tem pa bi lahko tudi
skupina Fatal Error dosegla boljšo prepoznavnost, kar je bil osnovni namen izdelave grafičnega
simbola zanjo.
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8. PRILOGA
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Priročnik za celostno grafično podobo skupine Fatal Error
Logotip je sestavljen iz dveh delov. Prvi del sestavljata začetnici besed v imenu skupine, ki sta
združeni v en element. V drugem delu logotipa so preostale črke v besedah. V osnovnem
logotipu sta uporabljeni dve barvi, modra in svetlo zelena.

osnovni primarni znak

sekundarni znak
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Razmerja logotipa Fatal Error

X – širina logotipa
Y – višina logotipa
X = 8/5 Y
X : Y = 1 : 1,6
a = X/40 = Y/25

Predpisana minimalna velikost logotipa za uporabo pri:
tiskanih medijih
12 mm

12 mm

digitalnih medijih
42 px

42 px
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Varnostni prostor logotipa
Na strani je prikazan logotip in minimalni prostor okoli njega, v katerega ne smejo posegati drugi
grafični elementi.

A = X/8
A – minimalni zaščitni
prostor
X – širina logotipa
Y – višina logotipa
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Barvne različice logotipa FATAL ERROR
Osnovni logotip v pozitivu
primarni pozitiv

sekundarni pozitiv
dvobarvni

enobarvni

črno-beli
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Osnovni logotip v negativu
primarni negativ

sekundarni negativ

dvobarvni

enobarvni

enobarvni

črno-beli
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Barvno okolje in specifikacije

R 14
G 224
B 137
C 34

M0

PANTONE

Y 39

K 12

359 C

R 64
G 49
B 141
C 55

M 65

Y0

K 45

PANTONE 68-1-7 U

R 64
G 49
B 141
C 0 M 0 Y 0 K 100
PANTONE Process Black C

C0 M0 Y0 K0
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Prikaz logotipa na sivih in barvnih podlagah
Primeri pravilne izbire barve logotipa za določena siva ozadja

0 % črne

20 % črne

30 % črne

40 % črne

60 % črne

80 % črne

100 % črne
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Primeri pravilne izbire barve logotipa za določena barvna ozadja

Na barvnih in sivih podlagah je logotip najbolj viden, če je kontrast med ozadjem in logotipom
čim večji.
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Logotip in njegova nepravilna uporaba

Prepovedano je spreminjanje pisave.

Prepovedana je uporaba barv, ki so drugačne od
predpisanih.

Prepovedano je dodajanje kakršnihkoli efektov.

Prepovedano je deformiranje logotipa in njegovih
sestavnih elementov brez upoštevanja razmerij.

Tipografija
Tipografija znotraj grafičnega sistema logotipa Fatal Error je ilustrirana iz grafičnih komponent,
zato ni uporabljena nobena od pisav.
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Aplikacije logotipa na medijih
Sekundarni logotip se lahko uporablja samo v kombinaciji s primarnim, ne pa samostojno. Izjema
so mediji za osebno rabo članov skupine Fatal Error, kot so slušalke.
Majice
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Zgornji deli trenirk s kapuco

Slušalke
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Zgoščenka z ovitkom

Vizitka
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Spletna stran
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