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INVLOED VAN KLEUR 
IN ONZE LEEFWERELD

The Weight of Colour biedt dit hele jaar 
allerlei bijeenkomsten op verschillende 
locaties en in verschillende vormen. Het 
bevat een zeer gevarieerd programma 
dat samen met de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht, EYE Film Instituut en 
het Rijksmuseum is opgesteld. Aan bod 
komen drie openbare lezingen van be-
roemde internationale kunstenaars en 
denkers, een filmprogramma, masterclas-
ses voor talentvolle studenten aan kunst-
academies en een kleurrijke interventie 
in de openbare ruimte in Amsterdam 
en Utrecht. “We proberen voortdurend 
mensen te inspireren en te intrigeren met 
kleur,” legt organisator Kim van Savooyen 
van de Stichting Kleurenvisie uit. “Nog 
steeds wordt onvoldoende beseft welk ef-
fect kleur teweegbrengt in de ruimtelijke 
omgeving. Kleur prikkelt de zintuigen en 
emoties.” Op 11 april vond een kleurenma-
nifestatie plaats  plaats op de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, waarbij de in-
dustrie haar visie over kleur uiteenzette.  

KLEUR-EN-VISIE
Stichting Kleurenvisie – Het Nederlands 
Platform voor Kleur is een internationaal 
netwerk van organisaties, professionals 
en mensen die zich bezighouden met het 
kleurvraagstuk. De stichting is opgericht 
in 1946 en maakt zich al die jaren sterk 
voor inspirerend en professioneel gebruik 
van kleur. Van Savooyen is interieuront-
werpster en kleurspecialist. Samen met 

Louise Buvelot voert zij de directie van 
Kleurenvisie. Van Savooyen legt uit dat 
Kleurenvisie als doel heeft om kennis 
over kleur en kleurgebruik zoveel en wijd 
mogelijk te verspreiden en om kennis 
over kleur en kleurgebruik uit te wisselen. 
“Vooral de kruisbestuiving tussen weten-
schap en beroepspraktijk en de gedachte-
wisseling tussen vakmatige kleurtoepas-

Het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving, een fonds 
dat leningen aan kunstenaars verstrekt, bestaat dit jaar veertig jaar. 
Om dit te vieren initieerde het Materiaalfonds in samenwerking met 
het  Nederlandse Platform voor Kleur de manifestatie The Weight 
of Colour. Tijdens dit internationaal ‘kleurfeestje’ staat centraal hoe 
kleur de ruimtelijke ordening kan beïnvloeden, ofwel: wat zijn de 
waarde en de invloed van kleur in onze leefwereld?

“KLEURENFEESTJE” THE WEIGHT OF COLOUR VAN STICHTING KLEURENVISIE

sers onderling staan hierbij centraal,” zegt 
Van Savooyen. Naast het uitgeven van het 
kleurmagazine Kleur&Visie organiseert 
Kleurenvisie kleurcongressen waarin 
specialisten kennis kunnen uitwisselen 
over kleur en kunnen kleurtoepassingen 
worden getoond aan de hand van lezin-
gen, demonstraties, presentaties en work-
shops. Het samenbrengen van de verschil-
lende kennisvelden en disciplines maakt 
deze kleurendagen tot inspirerende 
bijeenkomsten met een sterke netwerk-
functie. “Het idee is om het onderwerp 
‘kleur’ zo breed mogelijk in te steken om 
daarmee zoveel mogelijk vakgebieden te 
bereiken,” geeft Van Savooyen aan. “Juist 
die breedheid maakt dat je nieuwe kennis 
opdoet in plaats van telkens in hetzelfde 
kringetje met dezelfde mensen te bewe-

gen. De onderwerpen van de lezingen zijn 
daarom zeer divers en gaan bijvoorbeeld 
over visuele perceptie, psychologie van 
kleur, kleur in relatie tot verlichting, vorm, 
kunst en zintuigen. Natuurlijk komen 
hierbij tal van resultaten uit onderzoeken 
aan bod.” Volgens Van Savooyen wordt 
nog steeds onvoldoende beseft welk effect 
kleur teweegbrengt in de ruimtelijke om-
geving. “Kleur blijft een ondergeschoven 
kindje, dat merk je sterk bij opleidingen 
voor kunst en vormgeving. Daarom zijn 
we gestart met het optuigen van een 
tweedaagse basistraining over kleur, die 
eind dit jaar zal worden gelanceerd. We 
bieden aansluitend verdiepingsmodules 
voor de verschillende beroepsgroepen.”

GESPOTTE TRENDS
Onderdeel van het programma van the 
Weight of Colour was de lezing “Traditie 
houdt van Nieuwigheden” dat betrekking 
had op kleur- en pigmenttechnologie.  
“Wij zijn altijd met kleur bezig en kleur 
heeft materie nodig om zich te laten 
“zien”. Zoekende naar een lezing passend 
bij het Materiaalfonds, vonden we het wel 
een goed idee om BASF te vragen om een 
lezing te houden tijdens deze manifesta-
tie. BASF levert als producent en leveran-
cier van grondstoffen de basis van al die 
producten. BASF was daartoe  uiteraard 
bereid.  Ze hebben een heldere presentatie 
gegeven over de producten die ze ontwik-
kelen. Uiteengezet werd welke pigmenten 
zich lenen voor bepaalde doeleinden en er 
werden vragen voorgelegd zoals: ’Bestaat 
er een witter wit en een zwarter zwart?’,” 
vertelt Van Savooyen over die dag. Tijdens 
de presentatie bracht de grondstoffen-
ontwikkelaar de door het bedrijf gespotte 
nieuwe trends in kaart, zoals energie-
besparing, globalisering, mobiliteit en 
demografie. Deze hebben volgens het 
bedrijf een sterke invloed op onze toe-
komst. Het gaat er bij BASF om dat ze met 
hun pigmenten nieuwe sferen en effecten 
oproepen. Hiervoor zijn ze voortdurend op 
zoek naar nieuwe technologische ontwik-
kelingen die het bedrijf in staat stellen 
nieuwe producten te lanceren. BASF zoekt 
naar oplossingen om zijn pigmenten voor 
allerlei typen producten toe te kunnen 
passen, voor de industrie en consumen-
ten, voor interieur en exterieur, in een 
veranderende wereld met snelgroeiende 
steden. De trends die BASF in kaart brengt, 
zijn onderverdeeld in zes verschillende 

thema’s, waaraan een compositie van 
acht bijpassende kleuren is gekoppeld, 
inclusief de toepassingen, bijvoorbeeld 
coatings voor auto’s en elektronische ma-
terialen, zoals computers en mobiele tele-
foons, die tegenwoordig alle kleuren van 
de regenboog hebben. Interessant is een 
coating speciaal voor houten voorwerpen 
binnenshuis, zoals meubels.

SNELGROEIENDE MARKT
Decoratie is een snelgroeiende markt 
voor BASF waarin met bepaalde themak-
leuren bepaalde sferen en special effects 
bewerkstelligd kunnen worden. Ook coa-
tings voor architectuur, binnenwanden 
en buitengevels, en prints voor behang-
papier en voor de verpakkingsindustrie 
werden tijdens deze lezing gepresenteerd. 
Het bedrijf richt zich uiteraard ook op 
maatschappelijk verantwoorde zaken 
als de carbon footprint. Het bedrijf volgt 
nieuwe technieken voor het opwekken 
van groene energie, zoals zonne-energie 
en offshore-windmolenparken op de voet. 
Men ziet er flink wat mogelijkheden het 
marktaandeel te laten groeien in toepas-
singen voor producten als zonnepanelen 
en e-Cars: momenteel booming business 
in China, waar veel vraag is naar hun 
materialen. Ook de water footprint vindt 
de organisatie maatschappelijk min-
stens zo belangrijk, omdat water steeds 
schaarser wordt. BASF denkt zelfs dat 
water de munteenheid van de toekomst 
wordt. Cross energy is dan ook een van de 
nieuwe energieke themakleuren: heldere 
gele en oranje tinten die refereren aan het 
onderwerp. Een ander fraai ogend nieuw 
pigment dat is gebaseerd op glas, hoort bij 
het thema Space en kan met allerlei kleur-
pigmenten gecombineerd worden. Zodra 
er licht op valt, ontstaat een sprankelend 

kleureffect. Deze kleur is met name toe-
pasbaar op binnenwanden. 

VERDER DAN B2B
Van Savooyen geeft aan dat presentaties 
zoals van grondstoffenleverancier BASF 
meestal alleen georganiseerd worden 
voor business to business evenementen. 
Speciaal voor dit kleurfeest had BASF een 
lokaal van de hogeschool ingericht als 
showroom, waar het publiek de prints 
en lakken kon zien en voelen. “De brug 
die Kleurenvisie wilde slaan was om de 
industrie in contact te brengen met de 
gevestigde en toekomstige ontwerper. Op 
deze manier doen kunstenaars-in-de-dop 
inspiratie op en worden ze op nieuwe 
ideeën gebracht.  Ze kunnen die ideeën in 
feite aan de basis van de grondstoffenpro-
ductie al meenemen. Kortom, we vonden 
het een geslaagde dag die zeker voor 
herhaling vatbaar is,” stelt Van Savooyen 
vast. 

MEER INFORMATIE
Eind 2012 lanceert Stichting Kleurenvisie 
een tweedaagse basistraining over kleur.
Over het kleurcongres, het kleurcafé en 
andere kleurevenementen:  
www.kleurenvisie.nl.
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THEMA ONTWERPEN

De visuele en functionele impact van het oppervlak toont zichzelf bij “intiem” gebruik gezien vanuit bepaalde hoeken in een 
bepaald licht. De kijkrichting en reflectie van dit soort glitterpigmenten zorgen telkens voor een andere kleurwaarneming.
 (Foto’s: BASF)


