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Izzó szenvedély 

Koncepció: Kamarás Borbála  Styling: Torma Beatrix 
Fotó: Imre Barnabás

Az összes szín közül a legvidámabb, 

legmelegebb, legizgatóbb. Magára 

vonja a figyelmet, ha kell, feszültséget 

teremt – semleges környezetben 

érvényesül igazán. Ránk fér egy kis 

izgalom, egy kis melegség a hideg, téli 

hónapokban. 

Februárban a természetet is a fekete-fehér 
kontrasztok uralják. A szikrázó fehér háttér előtt, 
a hideg évszak tiszta fényében csak nagy ritkán 
érvényesül egy-egy élénkebb szín: az áttelelő 
növények bogyóinak pirosa, vagy a havas táj 
mögött lebukó téli nap izzó vöröse. Ezek ilyenkor 
élesebbek, feltűnőbbek, mint az év bármely más 
időszakában. Ebben a hónapban a vörös mellé 
a fekete-fehér-szürke árnyalatait választottuk, 
hogy a vörös szín melegsége még hangsúlyosabban 
érvényesüljön. A piros a legtöbb emberre izgatóan 
hat, frissít, energiával telít. Élettani hatása miatt 
óvatosan alkalmazzuk, mert nagy felületen emeli 
a légzésszámot, a vérnyomást, és fojtogató lehet. 
Olyan helyiségekben, ahol aludni, pihenni 
szeretnénk, ne a vörösre építsünk.

Színskála
Színharmóniát teremthetünk 

úgy is, ha a semleges árnyalatok 
közé egy-egy tiszta, élénk tónust 

illesztünk, ügyelve a meg-
felelő arányokra. A semleges 

színekhez tartoznak a fekete-
fehér és a szürke árnyalatai, de 

kevés drappot, szürkésbarnát 
is csempészhetünk közé, hogy 

lágyabb, melegebb hatást érjünk 
el. Ebben a környezetben a piros 

szinte megperzseli a levegőt.
Mindez érvényes a formákra is: ha 

egy különleges színnel dobjuk föl 
a tereket, a formák legyenek egy-

szerűbbek, tiszta vonalúak. ö

Antracitszürke komód: Porro, Code-Decode; 
Taupe bőrfotel: Minotti, Code-Decode; hasított 

szarvasbőr lábtartó: Minotti, Code-Decode; wenge 
dohányzóasztal: Minotti, Code-Decode; Leopold 

Noir szőnyeg: Designers Guild, Code-Decode; feke-
te asztali lámpa: Flos, Code-Decode; piros fotel 
és lábtartó: Knoll, Code-Decode; narancssárga 

váza: Hephaistos; narancs-fekete mintás váza:
Hephaistos; piros váza: Müller Mónika Enteriőr; óra: 

Ikea; piros képkeret: Ikea; Szarvas című print 
(a falon) – Tarcali Dávid munkája: Printa design 

üzlet és galéria; képkeret: Coin Casa; piros 
mécsestartók: Arioso; piros gyümölcstartó tál: 

Ikea; zöld cserepes növények: Ikea; kaspók: Ikea; 
piros kis képkeret: Coin Casa; ezüst tálka: 

Code-Decode; szív párna: Coin Casa; narancssárga 
bársonypárna: Müller Mónika Enteriőr; Sheiber Hugó 

festményt ábrázoló kávéscsészék, cukortartó, 
tejkiöntő: Virág Judit Galéria Art Collection

A hónap színe: a piros
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Piros párna: Müller Mónika Enteriőr; 
kockás, hímzett párna: Coin Casa; 
piros takaró: Coin Casa; piros 
lábú üveg kisasztal: Ligne Roset 
Budapest; párnák (az ablak alatt): 
Code-Decode; Retró kerámiák: 
a stylist sajátja; mókus diótörő: Coin 
Casa; piros kerámiatál (a földön): 
a stylist sajátja; narancs párna (a föl-
dön): Müller Mónika Enteriőr; mintás 
selyempárna (a piros fotelben): 
Müller Mónika Enteriőr; tapéta: 
Müller Mónika Enteriőr

Anyagminták
1. Az élénkpiros bútorszövet megjelenhet párnahuzat-
ként, vagy egy-egy különlegesebb bútor kárpitjaként. 
2. Steppelt műbőrrel boríthatjuk a kanapé 
vagy a fotelek karfáját. Színe a szürke egy 
melegebb, barnásabb árnyalata, amely tartós, 
és könnyen tisztítható.
3. Helyenként használhatunk egy-két narancsosabb 
árnyalatot is, amelyet nemcsak a textilek színében, 
hanem a kiegészítőkön is alkalmazhatsz.
4. Ha egyszínűek az ülőbútorok, a tapéta 
lehet mintás, virágokkal tarkított. A fehér 
tapétára nyomott bordó virágok játékossá, vidámmá 
teszik a szobát.

ÉDES VALENTIN 
A február nélkülözhetetlen kelléke a piros szív, 
ami felbukkanhat párnán, edényen, 
vagy kisebb dísztárgyakon. Szinte megelevenednek 
a piros párna mellett a fekete tárgyak, 
a szürke bútor és a fehér háttér. 
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DÖGÖS VÖRÖS
Akik kedvelik a tiszta egyszerűséget, 
de mégsem szeretnének túlságosan 
steril környezetben élni, használjanak 
fekete-fehér mintás szőnyeget, fekete, 
esetleg üveggel kombinált könnyű 
dohányzóasztalt, amin persze élénkpi-
ros mókus töri a mogyorót.
A fotel alapszíne szürke, de a párnák 
és a takaró élénkvöröse magához 
vonzza a tekintetet, nélkülük unalmas, 
komor lenne a hangulat. Már visszafo-
gottabb színű a tapéta, a minták színe 
nem olyan élénk, mégis üde háttere 
a piros-fehér-fekete kombinációnak. 
Óvatosan kell bánni a pirossal, éppen 
élénksége, lángoló érzékisége miatt. 
A pirosból kevés is elég. Nagy felületen 
nyomasztó lehet, de ha mégis megta-
láljuk az egyensúlyt, és megtanuljuk jól 
kezelni, a lakás élettel, dinamikával és 
lendülettel telik meg. Tehetünk mellé 
halványabb narancsot, vagy terrakot-
tába hajló vöröset, ami tovább melegíti 
a helyiséget. Elegáns megoldás, ha 
a fehérre festett falra élénkszínű képet 
vagy dísztárgyat akasztunk, amin 
a domináns szín továbbra is a piros 
marad. Ugyanakkor ügyeljünk rá, hogy 
ne legyen kizárólagos: használjuk 
bátran együtt a vöröses és narancs-
sárga árnyalatokat. |
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KICSI, DE ERŐS
A piros-fehér kávéskészlet látványa vidám és élénkítő, 

játékosságot visz az enteriőrbe. Még a sárga csésze 
sem zavarja meg a harmóniát.
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