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A hónap színe: a lila

Titokzatosan érzéki
Olvasóink leveleinek többsége
a színekkel kapcsolatos tanácstalanságról árulkodik. Ennek apropóján
havonta megjelenő, új rovattal
jelentkezünk, amellyel segítünk eligazodni a színek és hangulatok világában.

Új

rovat

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

Januárban a behavazott tavak kékes csillogása,
a távoli hegycsúcsok feketés-lilás kékje, a föld
barnája vesz körül minket. A hónap hűvös és télies
hangulatához a lilát választottuk, és ennek árnyalataihoz a kékek, szürkék és drappok különféle
változatait párosítottuk. A lila titokzatosan érzéki,
misztikus, ugyanakkor kicsit ünnepélyes is. Sokak
szerint fájdalomcsillapító és immunerősítő hatása
van, megnyugtat, és segíti a jó alvást. Előfordul
a természetben is, és nemcsak a virágok színeiben,
hanem közvetlenül naplemente után is, abban
a kitüntetett időpontban, amikor még nincs
teljesen sötét, de a nap fénye már nem világít.
Kanapé: Ligne Roset; Minotaurusz festmény:
MSL festőművész képe; szőnyeg: Ligne Roset; fehér
lerakó: Ligne Roset; fekete/fehér szekrény: Ligne
Roset; madár váza: Ligne Roset; fehér kaspó: Ligne
Roset; lila váza, kicsi: IDdesign; halványlila váza:
Ligne Roset; pohárkészletek: Ligne Roset; fekete
állólámpa: Ligne Roset; lila, fém gyertyatartók
(az asztalon): IDdesign; kék, alacsony mécsestartó:
Diod, Ikea; lila babzsák: IDdesign; türkiz párna:
Arioso; lila, önmagában mintás párna: IDdesign;
lila gyapjúpárna: IDdesign; lila asztalka: IDdesign;
halványkék, önmagában csíkos váza: IDdesign;
kávéscsésze: Ligne Roset; orchidea: Arioso; sötétkék pléd: Ikea; rószaszín pléd: IDdesign;
lila gyertya: Arioso; ezüstszínű tál: Ligne Roset;
szürke gyertyák: Arioso; lila gyertyatartó (az
asztalon): IDdesign; kék, lila üvegpoharak: Kika;
üvegtál (pohár alatt): Kika; textilszalvéta (pohár
alatt): Arioso; kék gyertya: Kika; lila, virágos párna:
IDdesign; silk kék selyempárna: IDdesign; könnycsepp kék padlóváza: IDdesign; ezüstszínű tál
(pu�on): Arioso; pöttyös üvegpohár: Ikea; királykék
kancsó: Ikea; lila váza (a háttérben fent): IDdesign
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Csoportharmónia
Egymástól azonos távolságra
helyezkednek el a fent megjelenő színek a színkör kerületén.
Alapszínünk a kékeslila és ennek
árnyalatai. A színkörön a következő szín – amely a lilától úgy
85 fokra található – a kék,
és ennek változatai a szürkétől
a türkizig. Ha a lilától a másik
irányba indulunk el a színkörön,
akkor ugyanolyan szögben
a drappos árnyalatokat
találjuk, melyek a lilák
melegszínű kiegészítői. ö
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Fehér szekrény: Ligne Roset; pop
kék lámpa: IDdesign; lila gyertya:
Arioso; ezüstszínű mécsestartó:
Kika; lila és kék váza: Kika; lila
és kék mécsestartó: Kika;
halványlila tálka: IDdesign; lila
váza, kicsi: IDdesign; homokszínű
váza: IDdesign; gyertyák: Arioso;
sötétkék váza: Ligne Roset
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HANYAG ELEGANCIA
A lila színt csillogó ezüsttel, arannyal, fehér porcelánnal, sötétkék, színezett üveggel is párosíthatjuk.
Mind-mind elegáns és méltóságteljes színek és
nemes anyagok. A kompozíciót egy szál fehér rózsa
teszi kedvessé és romantikussá.

Anyagminták
1. A graﬁtszürke textilbőr nagyon
tartós, jól alkalmazható az
ülőfelületeken, tapintása mégis
a bársonyhoz hasonló, de annál
kissé érdesebb.
2. Ugyanez az anyag sötétkékben szintén jól mutat, ha
egy-egy érdekesebb ülőbútort
kárpitozunk vele, de párnahuzatként is használhatjuk.
3. A drapp színű shaggy szőnyeg
hosszú, selymes szálai simogatóak és otthonos melegséget
kölcsönöznek a szobának.
4. A puha, ugyanakkor formatartó lila műbőr a krokodilbőr
kísérteties mása.
5. A különféle nyomott mintás
pamut nem engedi, hogy a hangulat komorrá váljon. Készülhet belőle párnahuzat, terítő és függöny is.
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A NAPPALI SZÍVE
Bátran váltogathatjuk egymással
a modern vonalú szürke, kék és lila ülőalkalmatosságokat, vigyázva a megfelelő
arányokra. A hűvös színek hatását
a dióbarna padló és a simogató drapp szőrmehatású szőnyeg melegsége ellensúlyozza. Használjunk a nappaliban fehér, illetve
sötét színű bútorokat, amiket helyenként
kiegészíthetünk egy-egy élénk színű darabbal: kisasztallal, zsámollyal vagy dobozokkal.
A dekoráció és a dísztárgyak természetesen
lilák, kékek és ezüstszürkék.

A helyszínért köszönet a Ligne Roset-nak

5

LILA CSENDÉLET
A lilák és a kékek legkülönbözőbb árnyalatai sorakoznak az asztalon, amiket csillogó
fém- és ezüsttárgyakkal élénkíthetünk.
Keskeny, hosszú gyertyák vezetik a szemet
a kisebb tárgyaktól a magasabbak felé.
Az elrendezésből láthatjuk, hogy a különböző méretű és formájú dísztárgyak
hogyan alkothatnak mégis egységet. Nem
a mennyiség a lényeg, inkább gondosan
válogassuk ki az egymáshoz illő darabokat!

CSAK MÓDJÁVAL
Mit tegyenek azok, akik nem
szeretnének túlzásba esni? Fessük
a falat semleges kékes szürkére,
vagy használjuk a január színei közül
a mélyebb árnyalatokat. Sokan még
ettől is ódzkodnak, pedig egy-egy
hangsúlyosabb felületen a sötét
szín bensőségessé, meghitté teszi
a szobát. Itt a szürke fal kiemeli
a fehér bútor egyszerű, geometrikus
vonalait, a lábakon álló polc könnyed
és áttört, önálló plasztikus elem,
amely vékony, pillérszerű léceivel
a tárgyak sokféleségében hivatott
rendet tenni. A változatos formájú
és anyagú dísztárgyak békésen megférnek egymás mellett, de fontos,
hogy ne zsúfoljuk tele a polcokat,
és egyszerre használjuk a kékek
és a lilák többféle árnyalatát. Dobjuk
fel a hangulatot egy-egy asztali
lámpával, tegyünk a vázába virágot,
és gyújtsuk meg a mécseseket. Így
könnyed és spontán, eleven és változatos kompozíciót kaphatunk, ahol
a padlizsán, a püspöklila, a sötétkék
és a türkiz csak jelzésszerűen vannak
jelen, mégis ezek a színek válnak
meghatározóvá. A lényeg mindig
a mértékletesség és a színek
egymáshoz viszonyított arányai.
Általános érvényű szabály, hogy ne
használjunk túl sok színt, inkább
azok árnyalataival játsszunk. |
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