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Deze drie tinten blauw veroverden de catwalk
Kobalt-, konings- en Yves Klein blauw zijn de kleuren van het seizoen
21 mrt 2017 / Karine Bloem
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Kobalt-, konings- en Yves Klein blauw vallen in de categorie van de
'primaire' kleuren. Deze lenen zich goed voor een opvallend zomers
kleurenpalet in combinatie met andere primaire kleuren zoals rood, geel en
groen, maar in een monochrome variant zal de aandacht juist worden
gevestigd op de vorm van het kledingstuk.

Kobalt of koningsblauw?
Kobaltblauw is een kleur waarvan de oorsprong een verbinding van chemische processen is
en in eerste instantie vooral werd gebruikt voor ceramiek. In de negentiende eeuw werd het
pigment ontdekt door de schilderkunst. De onderste baan van de Nederlandse vlag wordt
sinds 1937 aangemerkt als kobalt, terwijl deze niet met het daadwerkelijke pigment
gekleurd is; de wettelijk aangegeven tint is van een donkerder kleur blauw. De vlag is
meteen het bruggetje naar onze Koninklijke familie. Toen Willem-Alexander en Maxima met
de inhuldiging op de troon gezeteld waren – Willem-Alexander met de rode koningsmantel
en wit rokkostuum en Maxima in de door Jan Taminiau ontworpen kobaltblauwe japon –
werd duidelijk waarom de keuze voor het blauw van de japon perfect aansloot als referentie
naar de Nederlandse driekleur.
De kleuren kobalt- en koningsblauw liggen dicht bij elkaar en zijn toch niet exact hetzelfde.
Bij het onderzoeken van de kleuren blijkt koningsblauw een intensere -naar paars neigendetint blauw te zijn dan kobalt. Op kleurkaarten ligt koningsblauw tussen kobalt en
donkerblauw in. Wanneer wordt deze tint blauw dan koningsblauw genoemd? Het is
afgeleid van de Britse benaming Royal Blue. Dit zou weer in de 18e eeuw zijn ontstaan in
het Britse Somerset toen er een wedstrijd werd uitgezet om de jurk van Koningin Charlotte
(de vrouw van de toenmalige Koning George III) te ontwerpen. De winnende jurk was blauw
dus bij deze 'koninklijk' blauw.
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De jurk die Koningin Maxima droeg bij de inhuldiging. © Jan Tamimiau

Yves Klein
Maar...dan is er ook nog het befaamde Yves Klein-blauw wat inmiddels de naam
'International Klein Blue' heeft gekregen. De door de Franse kunstenaar Yves Klein
ontwikkelde blauwtint wordt vaak gebruikt in de mode, om de simpele reden dat ontwerpers
zich graag laten inspireren door kunst en een primaire kleur zoals deze de vorm van een
kledingstuk benadrukt. In de jaren zestig – in de modegeschiedenis een vooral gra^sche en
kleurrijke periode – was Klein gewaagd en toonzettend met zijn serie monochromatische
werken vervaardigd in deze signatuurkleur blauw.
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Blauw op de catwalk
Op de internationale catwalks kwamen kobalt-, konings- en Yves Klein blauw zowel voor bij
de mannen als bij de vrouwen. Op de mannenafdeling vaak in de detaillering en de
accessoires, zoals bij Salvatore Ferragamo; een bies van een trui, een heuptas of de riemen
van een rugzak. Bij Prada eveneens in de gra^sche details én in een windjack. Hermès
combineerde navy en kobaltblauw met citroengeel. Issey Miyake, Balenciaga en Yohji
Yamamoto toonden volledige koningsblauwe out^ts.
Voor de dames werden kobalt- en koningsblauw als opvallende seizoenskleur verwerkt in
de accessoires; tassen van Salvatore Ferragamo, DKNY, Vetements en Lanvin -zelfs een Boy
Bag van Chanel werd voorzien van kobaltblauwe details-, schoenen van Jimmy Choo,
Giuseppe Zanotti en Hermès. Bij Céline zagen we een zwierige rok van zijde-crêpe en een
plexiglas zonnebril in de koninklijk blauwe tint. Gucci had een bombastische blauwe jurk in
de collectie die rechtstreeks uit de jaren 80-serie Dynasty leek te zijn weggelopen, DKNY
kleurde een oversized overall blauw en Marni toonde een volledige out^t inclusief tas en
oorbellen in de bewuste kleur. De zomercollectie van Armani was één en al diverse tinten
blauw en de catwalk van Versace had een lik paarsblauwe verf gekregen. Yves Klein-blauw
kwam weer voor bij Salvatore Ferragamo en Boss.
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Een kobaltblauwe look van Salvatore Ferragamo. © Salvatore Ferragamo
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Het koningsblauwe windjack van Prada. © Prada

Hollands Blauw
Om onze eigen MBFWA niet te vergeten: bij Tess van Zalinge en Toos Franken zette de kleur
blauw een duidelijke stempel op hun collecties. Delfts blauw is voor de collecties van Tess
van Zalinge een terugkerend element. Voor de Vlaamse ontwerper Toos Franken had haar
kleurgebruik daarentegen niets met ons erfgoed te maken, maar was kobaltblauw
onderdeel van haar monochrome kleurenpalet verder bestaande uit zachtroze en zwart,
omdat de ontwerpster naar eigen zeggen 'geen trendgevoelige kleuren' wil gebruiken.
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Een blauwe creatie van Marni.
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Een blauwe creatie van de Vlaamse ontwerper Toos Franken. © Toos Franken
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Een blauwe creatie van de Vlaamse ontwerper Toos Franken. © Toos Franken

7/8

Een blauwe creatie van de ontwerper Tess van Zalinge © Tess van Zalinge
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Een koningsblauwdetail van de modeshow (de afbeelding is tevens verwerkt in een van de ontwerpen) van Tess van Zalinge © Tess van
Zalinge
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