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AFRAID
OF RED,
YELLOW
& BLUE

GERSON KRONSTADT (23),
BEELDEND KUNSTENAAR

(& GREEN & PINK & WHITE)
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— ‘Ik maak sculpturen en focus mij op
sociale problemen. Mijn laatste voorstelling was met een rode tomaat, een symbool voor protest. Mijn favoriete kleur is
de kleur van zeepbellen.
In mijn werk vind ik kleur erg belangrijk, ik gebruik vaak primaire kleuren.
In mijn kleding niet, ik draag eigenlijk alleen maar zwart en wit. Ooit wil
ik een kunstinitiatief oprichten om jongeren van de straat of zonder opleiding
een kans te geven om hun creativiteit te
ontwikkelen.’

Dwing de lente af met een vrolijke kleur
in je kleding. Maar let op: welke kleur past
het beste bij jouw huidskleur? Deze drie
kunstenaars helpen je op weg.
Rood pak van Jan Boelo prijs op aanvraag
Rood overhemd van Dockers € 89
Rode schoenen van Santoni € 660
Rode sokken van Falke € 14,95
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Eén op de twaalf mannen is kleurenblind,
tegen één op de 250 vrouwen.

MARC VERMEEREN (29),
FOTOGRAAF
‘Ik draag zelf nooit kleur, alleen grijs en
zwart. Het gaat namelijk niet om mij,
maar om mijn werk. Afgelopen jaar heb
ik de campagne ‘Order of Never Hide’
voor Ray-Ban bedacht; die was op Times
Square te zien. De campagne draait om
verschillende kleuren.
Ik kijk graag naar oude films zoals
Paris, Texas - de kleuren in die film en
de manier waarop er met kleur wordt
gespeeld zijn echt insane. Daarnaast
fotografeer ik landschappen. De kleur
van foto’s uit een analoge fotocamera
vind ik nog steeds het allermooist.’

Stropdas, overhemd, pak en
schoenen allemaal uit de
collectie van 30th Anniversary
Dockers by Martin Lynch prijs op aanvraag
Sokken van Falke € 14,95
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Gele bodywarmer van Lacoste € 275
Geel poloshirt van Lacoste € 69
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Zabeth van Veen is directeur van
ImagoMatch. Dit is wat we van
haar kunnen leren.
Vraag nooit om een salarisverhoging in het beige. Met geen
enkele andere kleur cijfer je jezelf
zo weg.
Tachtig procent van de westerse wereldbevolking ziet in
een man met de combinatie donkerblauw, wit en rood de daadkrachtigste leider.
Een das met een kleine stip
geeft je de meeste autoriteit.
Verticale lijnen maken je optisch
langer, omdat het je in meerdere vlakken verdeeld.
Rood is overal ter wereld dé
signaalkleur. Dat heeft een
reden. Het valt op.
Hoe meer contrast, hoe dominanter je overkomt. In een
donker pak met een wit overhemd
oog je dominanter dan in een licht
pak met een wit overhemd. En met
zwart haar en lichte ogen oog je
dominanter dan met blond haar en
blauw ogen.

Witte regenjas van Samsøe
& Samsøe € 269
Wit T-shirt van COS € 49
Witte broek van Re-Edition
prijs op aanvraag
Geperforeerde veterschoen
van Fratelli Rosetti € 450

Pas op met pinstripes. Hoe
schreeuweriger het streepje,
hoe schreeuweriger jij overkomt.
Een open halslijn maakt je
benaderbaarder. Met een das
of een coltrui sluit je je af.
De intelligentste uitstraling
creëer je met de combinatie
geel en grijs.
Meer tips vind je op imagomatch.nl

Groen jasje van Golden Goose € 950
Groen overhemd van Samsøe & Samsøe € 89
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De kleur van het Italiaanse modehuis
Corneliani vind je op pagina 122.
Grijze jas van Harmony € 330
Grijze polo van Drykorn € 139
Grijze broek met bandplooi van COS € 125
Zonnebril van Super Retro Future prijs
op aanvraag

NOAH LATIF LAMP (24),
KUNSTENAAR

Blauwe bomber van BLK DNM € 325
Blauwe trui van Samsøe & Samsøe € 130
Blauw overhemd van Lacoste Live € 94,95

‘Ik ben de grootste kunstenaar van
mijn generatie, want ik doe dingen
die andere mensen niet durven. Ik
heb een logo van mijn naam laten
maken en daarmee heb ik mezelf
gebrandmerkt op mijn buik. Na mijn
dood wordt dit stukje huid gevild,
gedroogd en ingelijst. Daarnaast doe
ik ook normale dingen, hoor; ik schilder bijvoorbeeld graag.
Een favoriete kleur heb ik niet,
dat verschilt per dag. Soms is dat het
groen van een blaadje aan een boom,
soms de kleur van de lucht bij een
ondergaande zon.’
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