
'Graffiti op TGV' 

De Franse hoge snelheidstrein TGV 

voert sinds eind vorig jaar een nieuw 

logo. De TGV is nu namelijk een 

merk. Het nieLlWe logo ziet er uit als 

de graffiti waaraan metro- en spoor

wegmaatschappijen meestal zo'n 

hekel hebben, omdat het kapitalen 

kost die te verwijderen. Het nieuwe 

logo bestaat uit letters die met elkaar 

zijn verbonden. Het is een geheel van 

ronde vormen, er is gebruikgemaakt 

van een schaduwrandje en van high 

lights voor een 3d-effect. Net als de 

futuristische zilvergroene kleu r zijn het 

allemaal elementen die in de graffiti

kunst thuishoren. 

Het logo moet waarschijnlijk de snel

heid van het reizen per TGV uitdra

gen. (Onlangs gaven de Franse 

spoorwegen, de SNCF, nog een 

proeve van bekwaamheid af door op 

topsnelheid in 3 uur en 29 minuten 

van Calais in het noorden van 

Frankrijk via Parijs naar Marseille aan 

de Middellandse Zee te rijden.) Ook 

het strakkere, oude logo dat in de 

loop der tijd in verschillende varianten 

werd gebruikt, heeft het element snel

heid in zich. Dat wordt gerealiseerd 

door het in een lijn weglaten van een 

aantal stukken van de cursieve kapita

len: een simpele maar sterke ingreep 

in de typografie. Het nieuwe logo 

werd in de Franse media direct op 

de hak genomen omdat het symbool, 

wanneer je het omdraait, er uit ziet als 

een slak, niet echt het snelheidssym-

bool waarmee de TGV zich wil asso

ciëren blijkens de slogan 'Prenez Ie 

temps d'aller vite' (neem de tijd om 

snel te gaan). 

Het beschilderen van een trein 

gebeurt meestal op een eindstation; 

deze manier van werken wordt back 

jumps (vanuit de bosjes) genoemd. 

Een piece zetten op een TGV is een 

summum voor veel graffiti schrijvers. 

Het is een spannend klusje, omdat 

de TGV beter is bevei ligd dan een 

normale trein. Anders dan bij graffiti 

in de yard moet dit klusje snel: staan

de op een station probeer je binnen 

vijf minuten je werk of naam achter te 

laten. Omdat het zo snel moet, wordt 

het meestal minder secuur gedaan, 

met snelle fill in (inkleuring) en minder 

strakke outlines. 

Het nieuwe logo van de TGV lijkt op 

een, volgens deze hit and run -metho

de, geschreven naam (een tag). 

Het TGV-logo, ontworpen door The 

Brand Company, onderdeel van recla

mebureau BOOP France (TBWA 

Worldwide), oogt net als een piece. 

In dit geval echter snel bedacht, snel 

ontworpen, niet zo perfectionistisch 

en van mindere kwaliteit. Maar deze 

graffit i hoeft de schoonmaker, in 

tegenstelling tot de illegale, waar

schijnlijk een paar jaar niet te verwij

deren, tot er een nieuw logo komt. 

Of zal de schoonmaker zich een keer 

vergissen? 
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