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LOGOA : IRUDIA

1.

2. 3.

4. 5.

Logoak Bör-Bör irratiaren esentzia iragartzen du : jazz musika 

eta hiphop-aren arteko fusioa. Batak bestearekin osatzen 

duten osoa eta bakoitzak bere aldetik betetzen duen hutsa. 

Euskal eskultura garaikidean oinarrituta, ikonoaren forma 

kubo batetik abiatzen da. Kubo honi tiza antzeko silueta bat 

marraztu zaio eskuz egindako lanaren irudi. Denborak materia 

organikoa itxuraldatzen duen bezala, kuboaren zuzentasunari 

distortsio arin bat sartu zaio. Oinarrizko kuboa lortu ondoren, 

ispiluaren teknika erabili da bi musika estiloren ideia 

irudikatzeko. Hutsaren eta betearen arteko jolasa indartzeko, 

oinarrizko kuboa txikitu eta bi kuboen arteko erdigunean jarri 

da.



LOGOA : Tipografia

Tipografiak bi alde iragartzen ditu, alde batetik eskuz egindako 

grafitti primitiboen bizitasuna, bestetik gizakiaren esentzia 

beltza. Aukeratutako tipografiak Jean Michel Basquiat 

Brooklyndar artistaren aztarna ekartzen du gogora. Artistak 

etengabean landutako underground kulturaren aldarria eta 

beltzen bazterketaren aurkako ahotsa zabaldu nahi ditu. Bion 

artean, ikonoak eta tipografiak beltz eta zuriaren arteko fusioa 

azaleratzen dute. Horrez gain, primitibotasuna eta oinarrizko 

materietara itzultzea proposatzen dute.
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LOGOAREN OREKA

Logoaren inguruan errespetatu beharreko oinarrizko lauki 

bat dago : sekuritate muga. Oinarrizko lauki horrek “BörBör” 

izenaren altura dauka. Ikonoaren zabalera definitzeko “BörBör” 

izenaren albo bakoitzean, oinarrizko lauki hori gehitu da. 

Ikonoa eta izenaren arteko distantzia, oinarrizko laukiaren 

altueraren erdia neurtzen du. 
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LOGOAREN BARIANTEAK



LOGOAREN FORMATUAK

Logoak hiru formatu dauzka: bertikala, horizontala eta ikonoa. 

Berez erabili beharreko formatua bertikala da. Nahikoa leku 

ez balego altueran logoa kokatzeko, bertsio horizontala erabili 

beharko litzake.  Azken aukera ikonoa bakarrik erabiltzea 

litzateke.

BERTIKALA

HORIZONTALA

IKONOA



KOLOREAK

Koloreek BörBör irratiaren unibertsoa eratzen laguntzen 

dute. Oinarrizko kolorea urdina da, Blue Note jazz zigiluari 

erreferentzia egiten dio. Ondoren marroi koloreak esentzia 

beltza gogoratzen du. Azken bi koloreek, horiak eta grisak, 

Joxean Artzek Jose Luis Zumetaren laguntzarekin egindako 

bi poesia libururi egiten diote erreferentzia: “Eta sasi guztien 

gainetik”, “Laino guztien azpitik”.
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