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Gasteizko Artium, Arte Garaikideko 
Euskal Zentro-Museoak museo-
eskaintzako Espainiako arte garaikideko 
bildumarik adierazgarrienetakoa dauka, 
eta museoa Euskadiko erreferentziako 
kultura garaikidearen dinamizatzaileetako 
bat da. 

2014an, Artiumek marka bat sortzeko 
eskatu zigun, espazioen alogera eta 
museoan bertan ekitaldiak antolatzeko 
zerbitzuen kontratazio-eskaintza 
identifikatzeko.

Jarraian azalduko dugun bezala, guztiz 
desberdinak izanik, marka berria marka 
nagusian oinarritzeko eskatu ziguten. 

Honako eskakizun hauek egin zizkiguten:

• Erakundeak marka berriaren posizionamendua 
bilatzen zuen, produktua bera eta ekitaldiak 
antolatzeko ospedun espazio gisa Artium 
markak besteengandik bereizteko zuen balioa 
lotuko zituena.

• Hala ere, erakundeak marka-arkitektura 
bereiziko politika erabili nahi zuen. Hari esker, 
audientziek marka nagusia –Artium, zerbitzu 
publiko legez, artearekin eta kulturarekin 
identifikatzen dituena– eta marka berria 
bereiztea lortu behar zen, berriaren xedea guztiz 
komertziala eta interes partikularrei zuzendua 
izanik.

• Markaren izenak, edo hura ezean, 
«ekitaldietarako espazioa» ardatz izango zuen 
izendapen osagarriak ulergarria izan behar zuen 
Artiumek komunikaziorako erabiltzen dituen 
hiru hizkuntzatan: gaztelaniaz, euskaraz eta 
ingelesez.

• Markak, abantaila bereizgarri gisa, museoaren 
kokapen zentrikoa ere iradoki behar zuen.

Argazkiak: Quintas
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MARKA 
NAGUSIA 

EKITALDIETARAKO 
MARKA BERRIA

IZENAREN SOLUZIOA

Elokuentzia

«Artium Point» izena eta abizena dituen 
marka da, nortasun propioa eta jatorria 
adierazten ditu horrek.

Eufonia

«Artium Point» izenak musikalitate 
nabarmena dauka. Soinu-konposizioa 
harmoniatsua eta atsegina da. Harmonia 
hori «i-u» / «o-i» bokal-fonemen 
sekuentzia-erritmoak ematen dio, «m / 
n» kontsonante-fonema dardarkarien eta 
«p / t» fonema ahoskabeen konpasekin 
lagunduta.

Eraginkortasuna

«Artium Point» erakundeak erabiltzen 
dituen hiru hizkuntzatan ulertzen da. Izen 
horren esanahiak ezin hobeto adierazten 
du produktua: Artium Point, topagune 
berezia.

MORFOLOGIAREN SOLUZIOA

Ezaugarriak

Logotipoan erabilitako tipografiak 
ospearekin eta dotoreziarekin lot 
daitezke.

Grafismoak zentrikoa izatearen eta 
irisgarritasunaren ideia indartzen ditu. 
Puntu gorriak izena gogoratzen laguntzen 
du. 

MARKEN ARKITEKTURARAKO 
SOLUZIOA

Ekitaldietarako espazioen eta zerbitzuen 
eskaintza identifikatzen duen markak 
Artium markaren ondareari atxikiriko 
nortasun propioarekin posizionatzeko 
baldintzak biltzen ditu. 

Itxuraz, hala ere, marka nagusiaren 
oso bestelakoa da, hark arte eta kultura 
garaikideko esperientziak barnebiltzen 
baititu.  

Beraz, proposaturiko soluzioak 
marka nagusiarekiko soinu-lotura 
eta deslotura bisuala ezartzen zituen. 
Eta horrek, kontraesankorra dirudien 
arren, adierazten du markek irudikapen 
bisualarekin ez ezik, bost zentzumenekin 
jokatzen dutela.
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