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Az ősz közeledtével ideje, hogy
szemügyre vegyünk néhány, az
erre az évszakra igazán jellemző
színt Nem véletlen, hogy éppen
az intenzív pirosas-bordós-lilás árnyalatok kerülnek először
górcső alá, hiszen szezonja van
gyönyörű színű szilvának, szőlőnek, szedernek, áfonyának és
az őszi málnának is. A lilás színek tartós hódítását láthatjuk
az őszi-téli divatban így az üzletek kirakataiban is.

Lila – a trendszín
A liláról röviden

n A lila szín az úgynevezett szín-

körben az izzó vörös és a hűvös kék között helyezkedik el,
ezért sok-sok változata közül,
a vöröshöz közel álló árnyalatok inkább meleg – míg a kék
környékiek hűvös hatással vannak ránk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha a szobánkat egy,
pl. vöröses mélylila árnyalattal
festjük ki, akkor a szoba barátságos, „kuckós” lesz, és minden
bizonnyal kisebbnek hat majd,
mintha egy hűvösebb, kékes
árnyalatot – például a mályvát
– választottunk volna.
n Bizonyára a színpaletta egyik
legsokoldalúbb és legmisztikusabb színe. A keresztény vallásban a böjt és az advent színe.
n Egyes lilás árnyalatokat a luxus és exkluzivitás képzetével
is társítjuk, így ha elegáns otthont szeretnénk teremteni, nyugodtan hívhatjuk segítségül ezt a
színt. A lilának eme különleges hatását már a
császárok és püspökök
is pontosan ismerték!
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A legrövidebb hullámhos�szú, és legnagyobb energiájú
szín ezért erősítő és nyugtató
hatással bír.
n A kreatív, szenvedélyes és
szabadgondolkodású emberek kedvelt színe, igen hasznos lehet – a dolgozószoba színeként!
n A világosabb lila árnyalatok
inkább könnyed, nőies hatásúak, míg a sötétebb árnyalatok
ünnepélyesek, titokzatosak.
n A lila vöröses illetve kékes
színekkel kombinálva igazán
kellemes színkombináció hozható létre!
n

Próbáljuk ki –
lépésről lépésre

Mindenesetre bánjunk óvatosan a lila árnyalatokkal még
akkor is, ha „magunkénak”

érezzük ezt a színt. Mivel általában igen intenzív hatással
van ránk, ezért először „teszteljük”! Mielőtt nagyobb felületeken alkalmaznánk – vagyis mielőtt a szobánk falait
lilásra festenénk, vagy méregdrága kanapét vásárolnánk ebben a színben – először „ízlelgessük”. Hangoljuk át a szobát, azaz például a párnákat,
plédeket vagy lámpaernyőt,
függönyt cseréljük le lilás árnyalatúra!
Ha még tovább megyünk,
és még több színt használunk,
mindenképpen ügyeljünk arra,
hogy a lilák mellé egy-egy „lazító” szín is szerepeljen az enteriőrben – nagyon jók például erre a fehér-törtfehér árnyalatok, illetve a fa-színek.

n Romantikus például halvány

levendulaszín antik fehérrel,
valamint natúr faszínnel és
csipkével – és lehet egzotikus.
Ez utóbbi esetben keressünk
néhány messzi tájról származó
tárgyat, így ezek valóban ere-

és klasszikus is egyben. A bohém lilát a visszafogott fekete
kiegyensúlyozza. E két szín
egyvelege eleganciát ad az otthonunknak.
Lila színben gyönyörűen
mutatnak a finom anyagok
– például a selyem, organza és
a bársony. És milyen szépek a
csillogó flitterek, apró kristályok és üveg kiegészítők, amelyeken megtörik, illetve tükröződik a fény! A lilák „luxus”
hangulatát fokozhatjuk arany,
illetve ezüst (fém)színű kiegészítőkkel. Az előbbi inkább a
melegebb, vöröses – míg utóbbi a hűvösebb, kékes árnyalatok remek társa lehet!
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Az ősz színei

deti környezetben díszeleghetnek. A lilához ekkor társítsunk
sötét vöröses árnyalatokat! Figyelem: mindig ügyeljünk a
színek egyensúlyára!
n A lila-sárga páros inkább
drámai, erős, míg a világosabb
lila és az üde zöld inkább finom, harmonikus hatást kölcsönöz a szobánknak.
n Ha „Lilánk” társai a narancs
és az élénkzöld – akkor bizony
retrohangulatba
kerülünk
– különösen, ha geometrikus
mintákon és sok műanyag felületeken jelennek meg a fenti színek.
n A lila feketével vagy a fekete
árnyalataival társítva, modern

A Lilák – Párban

Természetesen sokféle lila-párosítás létezik, kedvenc stílusunk és az általunk elérni kívánt hatás függvényében válasszunk!
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