Nautisch

blauw

De maand juli bracht ik door op een zeilschip in de wateren rond
Athene. Omringd door de heldere zee, raakte ik geïnspireerd
door de kleur blauw. De tint geeft een ‘coole’ uitstraling aan je
boot of ark. Maar blauw kan ook heel warm en funky zijn.
Modern stylish of juist ouderwets. Grappig detail: blauw blijkt
zowel bij mannen als bij vrouwen in de smaak te vallen. Ik
selecteerde een aantal interieurs waarin blauw een hoofdrol speelt.
Kijk zelf wat voor effecten deze kleur allemaal kan hebben. Ik
blijf voorlopig nog even in Kretablauwe sferen.
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rustgevend blauw

Van groen wordt gezegd dat het rustgevend is, maar deze
kleur blauw heeft dat effect ook. Let op de combinatie met
de witte vloer en het zwart van het bed en de gordijnen. Het
oudroze dekbedovertrek en het houten kastje geven wat
warm tegenwicht. Een uitgekiende combinatie! (Histor One
deep steel 08017 kalkmat)

blauw met hout

In deze woonkamer zie je hoe mooi
de houten vloer tot zijn recht komt
bij de blauwe muur en andersom. De
combinatie met de cognackleurige
bank is gewaagd, maar werkt goed.
Te veel blauw kan koel overkomen.
Houd het daarom bij één blauwe
wand en schilder de overige wanden
in een lichte tint. Zo hoef je nooit
bang te zijn voor een te somber interieur. (kleursuggestie: RAL 5009)
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Tip 1: een muur blauw schilderen

Mijn ervaring destijds met het schilderen van een wand in azuurblauw was dat de verf lastig dekte. Daarom een paar tips. De wand
waar het meeste licht op valt, leent zich het beste voor een kleur. Maar tegelijkertijd zie je door dat licht ook meer ongelijkmatigheden.
De muur moet dus mooi glad zijn voor een strak resultaat. Door de verf vol op te zetten en goed te verdelen, voorkom je banen en
vlekvorming en krijg je een goede dekking. Schilder de muur tweemaal. Streef er dus niet naar dat de verf in een keer dekt. Breng bij
een tweede verflaag de verf net zo dik aan als de eerste keer. Niet te schraal dus. Blijf niet te veel in een bijna gedroogde verf werken,
want dan zie je later banen. Realiseer je ook dat de impact van een kleur op een groot oppervlak heftig kan zijn. Bij twijfel: schilder
eerst een proefwandje op een houten paneel. En bekijk de kleurstalen niet alleen in de verfwinkel, maar ook in je boot. Houd het staaltje voor de muur die je wilt schilderen. Dan zie je meteen het effect van de lichtinval op de kleur.
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>>>

nautisch blauw

>>>

kretablauw

Nog even terug naar het warme zuiden. In juni fotografeerden
Jansje en ik een aantal ‘high end’ designinterieurs in Milaan. In
het huis van Luca Preti, een handelaar in vintage, kijk je je
ogen uit. Zijn Kretablauwe doorgang bewijst weer eens en te
meer voor hoeveel cachet het gebruik van deze kleur kan zorgen. Zeker in combinatie met de witte muren op de achtergrond en het houtkleurige tafeltje met stoeltje op de voorgrond.
(kleursuggestie NCS-kleurnummer S 2065-R90B)

Ouderwets blauw

Deze foto’s zijn gemaakt in een oud huis,
maar denk er eens een betimmerd roefje
bij in een oud schip, of een betimmerd
ruim. Paneeldeuren in twee stevige kleuren blauw, witte muren en iets stenigs
zoals marmeren, graniet of Belgisch hardsteen. Een plaatje! (kleursuggesties: RAL
5005 en RAL 5012)

Blauw van buiten

De buitenkant van je schip of ark blauw schilderen zorgt voor een
mooie overgang van water naar boot. De Elsemarie WK-13 heeft een
lavendelblauwe kleur. De kozijnen van de ark zijn geschilderd in
RAL 5001. De ark zelf valt bijna weg in het vele groen, maar de kozijnen knallen eruit. (kleursuggesties: lavendelblauw NCS-kleurnummer S 2040-R80B, kozijnen RAL 5001)

Tip 2: soorten blauw

Voor een babykamer kies je al snel voor babyblauw. Maar je kunt ook denken aan jeansblauw of Delftsblauw. Door blauw in verschillende nuances te herhalen, creëer je een mooi subtiel geheel. Verschillende kussens met unieke dessins blijken in de kleur blauw een
heel goede match te zijn. Van alle blauwen is nachtblauw de meest mysterieuze. Krachtig, intrigerend en warm. Helemaal als je het
mixt met donkerbruin en zwart. Met een lavendelblauwe wand in de woonkamer krijg je een zuidelijke sfeer. (kleursuggesties: babyblauw NCS-kleurnummer S0540-R90B, Delftsblauw S4050-R-80B, jeansblauw RAL 505, nachtblauw RAL 5022)
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