otthon
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n Mivel a kék ég nyújtotta hát-

tér előtt a narancsot igen erőteljesen érzékeljük, egyes úgynevezett „láthatósági”, illetve
munkaruházatok is ebben az
élénk színben készülnek.
n (Többek között) a lelkesedés, kreativitás, bátorság, erő,
kitartás és siker színe.
n Kínában a szeretet és a boldogság jelképe.
n Segít az ellazulásban és elősegíti a gyógyulást.
n És amiért most kimondottan szeretjük: az egyik legjobb
szer az őszi–téli depresszió leküzdésében!

Szabó-vedress
krisztina

lakberendezõ
rovata

A lila után következzék az őszi időszak
másik jellegzetes színe:
a narancs és sötétebb
árnyalatai. Aktualitását nemcsak a sok lehullott narancs-barna
levél adja, hanem itt
van már a töklámpások és dísztök
dekorációk ideje!

Narancs a lakásban
és dekorációként:

Ön kedveli a narancssárgát? Meglepő, de a felmérések eredménye szerint a
narancssárga az egyik legkevésbé népszerű szín. A lakberendezés területén és a különféle dekorációk alkotórészeként mégis
gyakran találkozhatunk vele.
Íme néhány gondolat
a narancssárgáról:

A narancs a látható színtartományban, 585–620 nanométer között helyezkedik el.
n Mivel két szín, a sárga és a
vörös keveréke – rendelkezik
mindkettő tulajdonságaival.
Képviseli egyrészt a sárga életörömét, valamint a vörös energiáját és melegségét. Tehát igazán vibráló szín!
n Az úgynevezett színkörben a
narancssárga a kékkel szemben
n
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Figyelemfelkeltésre kiváló
– használatával egy-egy designelemet remekül ki tudunk
emelni.
n Az egészséges ételek képzetével társítjuk, és mivel étvágygerjesztő (és kommunikációt
serkentő) hatású, étkezőhelyiségekben igen praktikus. Sőt,
egyes éttermekben kedvelt
párosítás a narancs némi kékkel – hiszen ekkor a jó étvágy
mellé a kék szín még a nyugalmunkról is gondoskodik.
n A narancssárga fény meleg,
bensőséges hangulatot teremt.
n A gyerekek körében igen kedvelt, hiszen a vidámság mellett a
játékos kreativitást is jelképezi.
n Megfelelő „körítéssel” nagyon szép a narancs egy mély,
barnás változata, a „sült narancs” szín, amely az 1970-es
évek lakberendezésében igencsak népszerű volt.
n

Az ősz színei:
A narancsok

foglal helyet. Ez azt jelenti,
hogy a narancs és a kék egymás
komplementer (kiegészítő) színei, vagyis egymás mellé helyezve kölcsönösen fokozzák

egymás telítettségét – röviden:
élénk kontrasztot képeznek.
Például Mexikóban a kék-narancs hagyományosan kedvelt
és jellegzetes színpárosítás. Ez

bizony nekünk, európaiaknak
(akik általában visszafogottabb
színekhez vagyunk szokva)
gyakran igen meghökkentő, illetve merész lehet.

Október 31. halloween napja (néhány éve már nálunk is
meghonosodott,
jellegzetes
hangulata ilyenkor átveszi az
uralmat a dekorációs, ajándékés virágüzletekben…), amelyre
a narancs és fekete színpárosa
jellemző. A narancsszín a tökök színét, a fekete pedig az éjszaka sötétjét szimbolizálja.
n
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