
De logolengte is de grootte van een logo (op een gebouw)
berekend in relatie

 tot de tijd en de geschiedenis die het logo ons toelaat te
vertellen
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Illustraties Teylor’s museum tentoonstelling n.a.v het boek Fossil Hunters(2000)
van Adrienne Mayor.

De treffende gelijkenis in de curve van de bek van de "dino"
protoceratops en fabeldier is mooi te zien op de dia. En het stevige
schouderblad  zou heel wel kunnen dienen als aanhechtingspunt voor
vleugels.
 de klauwen van een Therizinosaurus zijn  gevonden in hetzelfde
woestijngebied, en lijken op griffioenklauwen.

De Grieken hoorden van de Scythen, uit het Zwarte Zee gebied) over
monsters in de woestijn die plaatsen bewaakten waar goud lag. Die
plaatsen waren de woestijnen van Gobi en Takla Makan.
Protoceratops leefde in Azie ongeveer 85.8 tot 71.3 miljoen jaar
geleden.



Wolff Olins created  in 1988 a new, all-embracing symbol to express Akzo!s
spirit, which captures the company!s historic strengths. It was inspired by a
Greek sculpture dating back as far as 450 BC.The original "bas relief", is
on display at the Ashmolean Museum in Oxford

It features three
different symbols of
measurements
used in ancient
Greece: a fathom, a
cubit and a
Athenian foot.

A cubit is the first recorded unit of length and was
one of many different standards of measurement
used through history.It is based on measuring by
comparing to one's forearm length. This Egyptian
hieroglyph for the unit shows this symbol..

This derivation of the Vitruvian Man by Leonardo da

Vinci, depicts nine historical units of measurement:

the Yard, the Span, the Cubit, the Flemish Ell, the

English Ell, the French Ell, the Fathom, the Hand, and

the Foot. The Vitruvian man was drawn to scale, so the

units depicted are displayed with their proper

historical ratios.
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Officier en het lachende meisje Johannes Vermeer

Op schilderij:

wandkaart van Holland en West-Friesland

 van Balthasar Florisz. van Berckenrode

. De kaart is in  Westfries Museum in Hoorn



Brieflezende vrouw Johannes Vermeer



Gegoten logolengtepaal schets


