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

 tot de tijd en de geschiedenis die het logo ons toelaat te
vertellen

Logolengte Zuidas
Een artistiek-wetenschappelijk project is ontwikkeld in samenwerking

met de VU, i.h.b
met professor Ginette Verstraete, Faculty of Arts.
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Infrastructuur :  zwarte en witte  markten



In het project cityscapeeast verzamel ik afval wat in de publieke ruimte wordt achter gelaten
na internationale  gebeurtenissen

Collecting the public waste in NewYork WTCA(2002),  Amsterdam de Dam, after the marriage of the crown prince(2002 ),
                                          Rome/Vaticaan Funeral of Paus JP II(2005 )



At the end of the day the left overs gave
Rome, with its  temporal Roman Katholic
Thrown Away Identity , a light green and
light blue glow.





Rome, funeral day, 8 april 2005



Installation  in the Museum of History St. Petersburg,
the Peter and Paul Fortress, Russia. 2006





Radio Orbino, op 106.8 fm, een  lokaal  radiostation naast De N242 bij Alkmaar, december 2007









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.



Logolengte Vrije Universiteit, de Griffioen

Azie,Jura/Krijt protoceratops lengte gecorrigeerd 
voor afstand

Lengte ophanging logo tot aan het trottoir

Familie GriffioenBoer griffioeon

Geo-morfologische-processen





VU

ijstong



En wat doet het logo van de ING op een kaart in een schilderij van
Johannes Vermeer?

De impactfactor:

impact factor



Wolff Olins created  in 1988 a new, all-embracing symbol to express Akzoʼs
spirit, which captures the companyʼs 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.




