
Breathing Colour - Hella Jongerius

Met ‘Breathing Colour’ houdt ontwerper Hella Jongerius een
pleidooi voor instabiele kleuren. In deze tentoonstelling toont zij
de dynamiek en schoonheid van kleur en daagt zij ons uit om
kleur even krachtig te ervaren als vorm. Deze zomer te zien in
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Na ruim vijftien jaar kleuronderzoek presenteert ontwerper Hella Jongerius (1963) een serie

ruimtelijke installaties die het vaak onbenutte potentieel van kleur laten zien. Jongerius toont

hoe kleur reageert op vorm, textuur en op het veranderende licht gedurende de dag. De

tentoonstelling met werk van Jongerius zelf, is aangevuld met 150 kunstwerken van

verschillende kunstenaars uit de eigen museumcollectie, geselecteerd door Jongerius en

kunstenaar Mathieu Meijers. De gekozen werken laten een bijzondere of uitgesproken

kleurervaring zien. Het zijn werken die Jongerius inspireren in haar eigen onderzoek naar kleur

of waarin zij als maker eenzelfde kleurhantering of impulsiviteit herkent. De tentoonstelling

‘Breathing Colour’ was eerder te zien in het Design Museum in Londen.

Kleur-revolutie
Jongerius bekritiseert de kleurindustrie, waar een beperkt palet aan pigmenten, en het streven

naar kleuren die er onder elke lichtomstandigheid hetzelfde uitzien, heeft geresulteerd in

vlakke, statische kleuren. Jongerius: “We selecteren kleuren uit kleurenwaaiers of

kleursystemen met behulp van nummers en coderingen. Kennis over de complexiteit en

opbouw van kleur is sterk vereenvoudigd. Er is een groot aanbod van RAL-codes en andere

kleursystemen maar ze stralen en zinderen niet zoals de kleuren op de doeken van de oude

meesters. De industrie mist op dit moment de ambitie om intense kleurrecepten tot stand te

brengen.”

Oud en nieuw werk



Samen met kunstenaar en kleurexpert Mathieu Meijers selecteerde Jongerius meer dan 150

werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Oude schilderijen, tekeningen,

pre-industriële kookpotten en bodemvondsten worden getoond naast werken van Jongerius

zelf, waaronder de bekende Coloured Vases. Te zien uit de museumcollectie zijn onder andere

schilderijen van Francis Picabia (Egoïsme), Giorgio Morandi (Stilleven), Rob van

Koningsbruggen (Zonder titel), Richard Artschwager (De boom) en Cornelis Cornelisz. van

Haarlem (De Val van Ixion).

Fascinatie voor kleur
Als ontwerper is Jongerius altijd op zoek naar mogelijkheden om producten met een individueel

karakter te creëren binnen het industriële productieproces. In 2017 won ze de Sikkensprijs voor

haar kleuronderzoek. Via een reeks kleurstudies en objecten om kleur te ervaren, stelt Jongerius

een van de meest basale aspecten van design ter discussie. Nu geeft zij het Nederlandse publiek

een unieke inkijk in haar onderzoek en deelt ze, als een ware kleur-activist, haar kennis.

Kracht van kleur
Jongerius: “Kleur is een visuele ervaring en geen wetenschappelijke. Het gegeven dat kleur

geen objectiviteit kent, is een zegen.” In ‘Breathing Colour’ toont Jongerius niet alleen de

impact, maar ook de imperfectie en veelzijdigheid van kleur. Jongerius daagt uit en presenteert

tegelijkertijd een nieuwe ervaring van de schoonheid. Zij plaatst de kracht van kleur tegenover

de kracht van vorm. 

De tentoonstelling 'Hella Jongerius – Breathing Colour' is ontwikkeld in samenwerking met the

Design Museum in Londen. 
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