huisstijlen

Centraal Museum heeft huisstijl met variabelen

Niet star, wel herk
Bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl wordt altijd nagedacht
over de herkenbaarheid van het logo. Dat herkenbaar niet hetzelfde is als statisch
bewijst het Utrechtse Centraal Museum met de onlangs geïntroduceerde nieuwe huisstijl.
wally cartigny

Het Centraal Museum presenteerde in oktober haar nieuwe
huisstijl. Het oude logo met
daarin vijf keer de letter c verwerkt, heeft plaatsgemaakt voor
het grafische beeld van een dikke
(gekleurde) stip met daar omheen
lijnen die naar termen wijzen.
Er is een vaste lijn naar de naam
Centraal Museum en stippellijnen
richting onderwerpen die kunnen
wisselen. Een variabel beeld dat
aan de ene kant heel simpel oogt,
terwijl het tegelijkertijd de veelzijdigheid van het museum uitstekend tot uitdrukking brengt. Door
de strakke vormen en het gebruik
van felle kleuren eist het logo bo-

Het nieuwe logo van het Centraal Museum
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vendien veel aandacht op. Deze
nieuwe visuele identiteit is bedacht
door de ontwerpers van Lesley
Moore en komt terug in alle printen online uitingen van het museum.
De externe projectleiding lag in
handen van Roel Stavorinus. Het
Utrechtse museum was hard toe
aan opfrissing van haar uiterlijk.
Het bestaande imago was verouderd en bood te weinig houvast
voor vormgevers bij het ontwerp
voor uitingen rondom tentoonstellingen. ‘We hadden een mooi
logo, maar bij elke poster moest
het wiel opnieuw worden uitgevonden om er iets moois en herkenbaars van te maken’, zegt
Marije Douma, teamleider marketing en communicatie van het
Centraal Museum. ‘De wens voor
een duidelijker identiteit bestond
dan ook al langer intern, maar de
ontwikkeling en introductie daarvan moeten samenvallen met
andere veranderingen. Twee jaar
geleden is er een nieuwe directie
aangesteld. Die heeft vernieuwingen doorgevoerd en daarop kon
een nieuwe visuele identiteit aansluiten. De briefing voor ons
nieuwe uiterlijk is in december
2010 uitgeschreven.’

Veelzijdig
Het museum was op zoek naar
een identiteit die recht doet aan

haar centrale locatie en diversiteit.
De waarden die in de briefing
werden genoemd zijn open, bruisend en leerrijk. ‘Het Centraal
Museum is een toegankelijke plek,
open in de communicatie, er is
altijd wat te doen en het is een
educatief centrum’, licht Douma
toe. ‘We wilden vooral af van het
stoffige imago dat aan veel musea
kleeft. Je hoeft hier ook niet alleen
maar stil en rustig te zijn.
We hebben hier niet voor niets
De Werkplaats: een atelier dat verbonden is aan een bepaalde tentoonstelling en waar bezoekers in
het kader van die expositie zelf
iets kunnen maken. Ook is het
museum heel veelzijdig met vijf
verschillende collecties: toegepaste
kunst, moderne en hedendaagse
kunst, oude kunst, mode en stadsgeschiedenis. Voor veel mensen
zijn wij alleen het modemuseum,
voor anderen alleen het Utrechtse
stadsmuseum. Er is gezocht naar
een manier om dat allemaal tot
uitdrukking te brengen binnen
één geheel.’

Twijfel
Bij de pitch die volgde op de briefing kreeg het Centraal Museum
verschillende voorstellen. Douma:
‘Er werd aanvankelijk getwijfeld
over het loslaten van de vijf c’s.
In de tweede ronde heeft Lesley

huisstijlen

enbaar
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Niet star, wel herkenbaar

Het oude logo van het Centraal Museum

Moore de cirkel met lijnen voorgesteld waarop voor ons duidelijk
werd dat we een andere weg in
konden slaan. Zij denken conceptueel en hebben goed kunnen verbeelden wat wij aan de stip met
lijnen zouden hebben. Onze
naam is niet duidelijk gekoppeld
aan een stad. Maar door het ontwerp wordt daar toch meer lading
aan gegeven.

lijnen lijkt dat wellicht een hele
poos, maar het implemen
tatieproces blijkt tijdrovend.
Douma: ‘Er moest worden bepaald
in welke verhoudingen het logo
zou worden weergegeven: hoe
groot kan de stip zijn, in welke
hoeken worden de lijnen geplaatst,
wat zijn de verhoudingen daartussen. Ook maken we gebruik van
een heleboel kleuren en alleen al
het uitzoeken daarvan nam veel
tijd in beslag. Voor elke uiting is
bekeken hoe het geheel eruit zou
gaan zien. Aanvankelijk dachten
wij dat het sneller zou kunnen,
maar de vormgevers en projectleider gaven ons direct aan dat we de
tijd moesten nemen om alles goed
te laten bezinken. Daar hadden ze
zeker gelijk in.’

Totaalpalet drukwerk
Voor het variabele logo zijn verschillende pms-kleuren vastgesteld die door drukkerij Libertas
op allerlei uitingen worden ge-

hebben logo’s in drie verschillende kleuren, het briefpapier dat
erin gaat heeft andere kleuren en
de complimentcards ook.

‘De waarden die in
			
de briefing werden genoemd
		
zijn open, bruisend en leerrijk’
Ook geeft de stip weer dat het
museum een zender is met aantrekkingskracht op bezoekers.
De vaste lijn vanuit de cirkel naar
de naam van het museum spreekt
voor zichzelf. Met de stippel
lijnen wordt context gecreëerd
door de namen van de collecties
of tentoonstellingen erbij te
schrijven. De verwachting is dat
het publiek ons hierdoor veel
beter zal gaan herkennen.’

Tijdrovend
Tussen de keuze voor het ontwerp
van Lesley Moore tot aan de introductie van de nieuwe huisstijl zit
ongeveer een half jaar. Voor het
doorvoeren van een cirkel met

drukt. Het Centraal Museum onderscheidt 10 tot 15 presentaties
per jaar, plus 3 grote tentoonstellingen. Daaromheen worden
mailings verstuurd en programmafolders gemaakt. Ook heeft
het museum onder andere toegangskaartjes en tasjes waarop
het logo terugkomt. Daarnaast is
er nog het reguliere drukwerk als
briefpapier, visitekaartjes en enveloppen. In de hele lijn zit veel
variatie. ‘Per uiting wordt bekeken welke kleur het beste past’,
zegt Douma. ‘Mogelijk gaan we
daar richtlijnen voor opstellen
om de keuze te vereenvoudigen.
Er wordt nu vooral gekeken naar
het totaalpalet: onze enveloppen

De visitekaartjes hebben allemaal
dezelfde kleur logo, maar daarop
staan verschillende quotes van
kunstenaars uit onze collectie.
Bij een volgende bestelling van
drukwerk kiezen we voor andere
kleuren en andere quotes. Alles
bij elkaar ontstaat er zo een gevarieerd beeld van het museum dat
door de kracht van de stip toch
een sterke eenheid uitstraalt.
Door de variabelen lijkt het aantal
elementen van de huisstijl misschien groot, maar het bespaart
ons tijd en geld om vanuit een
stramien te werken dat niet star
is en wel herkenbaar.’
wally@printbuyer.nl
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