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Dit boek draag ik op aan Toby en Gran,
omdat zij mijn leven zelfs bij grijze
luchten kleurrijk maken.
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INLEIDING

Deze jongen is nu eenmaal
ernstig kleurverslaafd...
Mijn leven draait om kleur. Het geeft licht en schaduw,
diepte en schoonheid aan mijn alledaagse ervaringen.
De vrolijke blauw met gele brievenbussen die ik op reis
in Stockholm zag, bijvoorbeeld, of het sterke contrast
tussen de gele taxi’s in New York en het verder
monochromatische palet van wolkenkrabbers en
trottoirs. Het zijn de kleuren die de kern van mijn
herinnering vormen en die bij het inrichten mijn
kleurkeuzes bepalen. Je kunt gerust zeggen dat ik een
aangeboren paletverslaving heb. En jij?
Terwijl ik dit schrijf zit ik in het namiddagzonnetje,
dat vlekkerige schaduwen werpt op de binnenplaats
van een klein kasteel in de Provence, Frankrijk. Mijn rug
voelt warm van de zon; mijn enige gezelschap is het
zachte gezoem van bijen in de lavendel en het zachte
gespetter van een fontein. De gietijzeren tafel en stoelen
staan in een lavendelveldje, dat meedeint in het briesje.
De mauve lavendelknopjes overspoelen de
binnenplaats met een zee van paars, het perfecte
contrast met de verweerde en vervaagde oker muren
van het gebouw erachter.
In dit gekoesterde moment van stilte bewonder ik de
natuurlijke schoonheid die kleur aan onze wereld
geeft – de ideale inspiratie voor een nieuw
inrichtingspalet. Kleur inspireert mij niet alleen op
idyllische locaties; het is ook een bron van troost in
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moeilijke tijden. Ik was nog maar elf toen ik
thuiskwam van een vriendje en ontdekte dat mijn
vader zonder waarschuwing of afscheid was
vertrokken. Als kleine jongen werd mijn wereld op
zijn kop gezet, want hiervoor leidden we een veilig en
gelukkig familieleven: vrolijke vakanties naar
Griekenland en Portugal met mijn lieve oma en op
kerstavond kamperen in mijn broers slaapkamer,
waar we wachtten tot het eindelijk zes uur was en we
onze cadeautjes open mochten maken die aan het
voeteneinde van het bed van onze ouders lagen. Mijn
ervaringen daarna vroegen vaak te veel van me,
maar ik leerde dat ik snel volwassen moest worden.
En hoewel het een moeilijke periode was, zie ik nu
hoe ik zonder het te beseffen troost zocht in kleur.
Net zoals ik op familievakantie met grote ogen keek
naar de azuurblauwe Middellandse Zee en op
kerstochtend naar de troostende saffraangele en
oranje vlammen in de open haard, bleef ik ook in
moeilijker tijden plezier aan kleur beleven. Toen ik
wakker werd tussen mijn zonnebloemgele lakens en
ik mijn felblauwe rolgordijn opende om de welige
groene velden aan de overkant te zien, werd ik
getroost door de gedachte dat mijn slaapkamer nog
steeds als thuis voelde, hoe ellendig het leven ook
was.

EEN VLEUGJE KLEUR
IN EEN BESNEEUWD
LANDSCHAP IN
PARIJS!

Jouw herinneringen zeggen alles over
je persoonlijke band met kleur.
Ik denk graag terug aan de kleuren tijdens een
wandeling met mijn oma en haar hond Bruno op de
eerste kerstochtend zonder mijn vader. We moesten
ons allemaal aanpassen nu de vertrouwde tradities
veranderd waren en het was dus fijn om er even opuit
te trekken. Ik herinner me het duidelijkst de kleuren
die ik tijdens die wandeling zag: we zagen vol
bewondering hoe de rode bessen afstaken tegen het
winterlandschap, braken takken af die we aan mijn
moeder gaven voor wat vrolijkheid; de glinstering
van de ijsblauwe rijp die geruststellend knisperde
onder onze voeten; en hoe we allebei moesten lachen
toen we over de verweerde gele hekken klauterden.
Als volwassen man brengt kleur me nog steeds
zelfvertrouwen en plezier – ik vind het heerlijk hoe
een felgekleurd horloge of vlinderstrikje me het
gevoel geeft dat ik de wereld aan kan. Maar niets is
beter dan thuiskomen in een kleurrijke ruimte die
echt mijn persoonlijkheid weerspiegelt. En dat
brengt me bij de aanleiding voor dit boek – ik hoop
dat het je niet alleen aanmoedigt om de
aanwezigheid van kleur in alle levenservaringen te
waarderen, maar je ook inspireert kleur te gebruiken
om van je huis een ware weerspiegeling van jou en
jouw leven te maken.
Kleur is immers hoogst persoonlijk. Het is dus het
ideale element om van jouw huis een thuis te maken.
Bedenk eens wat de bepalende momenten in jouw
leven waren; visualiseer waar je toen was en wat je
aan het doen was. Misschien is het de
kleurschakering in de bloemen op je huwelijksdag,
de kleur van je eerste auto of de vrolijke gehaakte
deken die je als kind altijd bij je had. Wat de
gebeurtenis ook is, jouw herinneringen zeggen alles
over jouw persoonlijke band met kleur. Ik hoop dat je
met Bright.Bazaar jouw ideale palet ontdekt en dat

het je inspireert om die tinten bij de inrichting van je
huis te gebruiken.
Dit boek is onderverdeeld in drie delen, die je elk
helpen een geheel eigen palet te creëren en die je het
zelfvertrouwen geven om jouw huis in te richten met
een levendige, vrolijke stijl die barst van de
persoonlijkheid. Het eerste deel, Omhels kleur in je
leven, introduceert de Bright.Bazaar-visie op
kleurgebruik en biedt snelle en inspirerende
manieren om meer kleur in je huis aan te brengen,
die je vandaag al kan toepassen. Dit moet je zien als
een kennismakingsperiode, waarbij je elk nieuw
kleuridee uitprobeert en je zo steeds meer op je
gemak zal voelen met jouw persoonlijke band met
kleur.
Daarna volgt het onderdeel Kleurencocktails,
waarin ik je intrigerende manieren laat zien om jouw
favoriete kleuren te ontdekken en jouw dagelijkse
kleurinspiratie om te zetten in stijlvolle, levendige
paletten, die ik demonstreer door middel van mijn
persoonlijke inspiratiebeelden en levendige,
energieke ruimtes in huizen over de hele wereld. In
het laatste deel, Verwelkom kleur in je huis,
verkennen we manieren om op jouw manier kleur
aan te brengen in elke kamer van je huis. Verspreid
door het hele boek staan ‘Wills kleurentips’ –
waardevolle en bruikbare ideeën over kleurgebruik,
om je het gevoel te geven dat we deze felle, kleurrijke
reis samen maken. Penselen in de aanslag? Tijd om
ernstig kleurverslaafd te raken!

Will Taylor
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