
Barcelona Hub
Eix
Connexió
Punt de trobada
Intersecció

Concepte

Logo Disseny Hub Barcelona

Sistema:

Identitat flexible
Adaptable
Capacitat de connectar
Modular
Sintètic
Atemporal
Internacional

El sistema visual 
d’identitat és comú 
pel Disseny Hub 
Barcelona i el Museu 
del Disseny 
de Barcelona

Colors: no hi ha un 
color definit per 
a les identitats, 
la gama cromàtica 
és variable

Logo Museu del Disseny de Barcelona

Biblioteca 
El Clot-Josep Benet
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Papereria Merchandising

Publicacions

Cartells

Firma Ajuntament Barcelona

Arxius

2013

Propostes

2014

Col·lecció

2015
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Senyalització

Façanes

Façanes. Opció temporal amb selecció de continguts. Vestíbul entrada Carrer Àvila
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Biblioteca 
El Clot-Josep Benet

Biblioteca 
El Clot

Philippe  
Starck
25.07–15.12

2013
INTERNATIONAL
DESIGN
EXCELLENCE
AWARDS 

Mater

Nuevos
materiales
 Nueva
 industria

 New
 materials
  New
  industry

Pioners del disseny
gràfic a Catalunya
30.06–01.02.2014

Col·leccions permanents
Museu Tèxtil i d’Indumantària
Museu de Ceràmica

Exposicions
temporals

Exposiciones Temporales
Temporary Exhibitions
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Es parteix d’un element 
totalment abstracte i modular 
que sense una prefiguració 
d’us definida pot arribar a ser 
molt útil per connectar els 
visitants amb els diferents 
continguts del Disseny Hub 
Barcelona.

Aquest element té tres grans 
funcions:

1. Convertir-se clarament 
en un element identificatiu, 
utilitzant la gràfica del centre i 
emfatitzant una paraula lligada 
al contingut.
2. Organitzar les circulacions i 
controlar els passos als espais 
restringits i les entrades allà on 
es desitgi.
3. Element que interactua amb 
els visitants i es converteix 
al mateix temps en un 
dispensador d’informació, ja 
sigui de manera física com en 
formats digitals.

Aquests elements abstractes, 
amb la suma d’uns 
complements per la seva cara 
interior es converteixen en 
un sistema que s’adapta a 
cada necessitat concreta del 
centre. Amb la suma d’una 
taula, es converteix en un 
taulell d’informació. Amb la 
suma d’un banc, es converteix 
en un element per controlar 
l’accés a una sala. Amb la 
suma d’unes pantalles tàctils 
es converteix en un punt 
d’informació. Amb la suma 
d’unes taquilles amb el guarda-
roba....

Aquests sistema es planteja 
també amb un sistema 
de diverses materialitats 
generant així una certa varietat 
d’elements dins el contenidor 
del Disseny Hub Barcelona 
però que participen del mateix 
sistema i del mateix llenguatge.
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Elements d’identificació (Mostradors)
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