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Jak vypadá logo rychnovského muzea?
Tak by mohla znít anketní otázka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Je pravděpodobné, že mnozí dotázaní z Rychnova i okolí by váhali či vůbec nevěděli. Nebylo
by se však čemu divit. Během let došlo nejen ke změnám log či názvu muzea, ale i celé
struktury organizace. Proto s novým rokem 2018 přichází zcela nové logo a jednotná grafika
instituce.
„Používání loga je v dnešní době samozřejmostí a v oblasti marketingu a komunikace s okolním
světem je jeho využití standardem. Historicky naše muzeum různé symboly a loga používalo,“ říká
na úvod ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Tomáš Zelenka.
Nikdy se ale nejednalo o jednotné logo. Vše bylo dané různými organizačními změnami, jak bylo
naznačováno již výše v článku. V šedesátých letech minulého století se z původního Pelclova
městského muzea stává Okresní muzeum Orlických hor. V roce 2003, spolu se zrušením okresů,
dochází k připojení Orlické galerie a další změně názvu v Muzeum a galerii Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou, který je i tím současným.
Novinky se nebudou týkat pouze páteřní organizace v Rychnově nad Kněžnou, ale také jejích
poboček, tedy Muzea krajky Vamberk a Sýpky v Rokytnici v Orlických horách, které jsou někdy
považované za samostatné. „Snažíme se najít si cestu k veřejnosti a pokusit se zlepšit povědomí o
muzeu, přičemž potřebujeme mít jasný, jednoduše identifikovatelný a zapamatovatelný symbol, se
kterým by si nás veřejnost mohla spojit. Spolu s logem nově přistupujeme k zavedení jednotné
vizuální koncepce. Logo a podpůrné grafické prvky se od nynějška budou objevovat na všech
materiálech vydávaných muzeem,“ upřesňuje Tomáš Zelenka.
Nové logo muzea navrhl Mgr. Mikuláš Heinrich, který je vedoucím pobočky ve Vamberku a také
velice zdatný grafik. „Při tvorbě jsme vycházeli ze základu historicky používaných symbolů, ale s
ohledem na soudobé trendy. Inspirovali jsme se i naším regionem,“ uvádí ředitel organizace T.
Zelenka. Například doplňkový motiv loga v podobě tří kopců vychází z tvaru hřebene Orlických
hor, konkrétně trojvrší Koruna, Homole a Tetřevec, které jsou při pohledu z podhůří výrazným
prvkem v reliéfu hor.
S rokem 2018 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou přichází nejen s novým
logem a grafikou. Zároveň by chtělo také navázat užší spolupráci s novináři a přinášet informace
z vernisáží či instalací výstav. „Tímto, ale i dalšími způsoby, bychom chtěli splnit takové naše
novoroční předsevzetí, či spíše přání, a to otevřít pomyslné brány muzea ještě více široké
veřejnosti,“ dodává na závěr T. Zelenka.
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