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El color del 2014: Radiant
Orchid
Us informo que el color per excel·lència
de l'any 2014 és el 'Radiant Orchid 183224', segons Pantone, una empresa
dedicada al món del color i les arts, i actualment l'encarregada de definir el
color que marca tendència per a sectors tan importants com la decoració,
els tèxtils, la moda o els complements...
Ells el defineixen com un to que “desperta la imaginació i fomenta el creixement de la creativitat i l'originalitat”,
una cosa cada vegada més valorada en
la societat actual. Perquè ens en fem
una idea, es tracta d'un color que barreja tons fúcsia, liles, malves i roses, és
a dir, similar al d'una orquídia en tot el
seu esplendor (com el seu propi nom indica). Aquest nou 'color de l'any', símbol de "creixement, renovació i
prosperitat" promet que els pròxims
365 dies que han de venir siguin creatius i inspiradors i desbanca al color del
2013, el verd “Maragda 17-5641”.
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neutrals intermedis que actuen de pont
entre les dues categories més contrastades.
He preparat una selecció d'idees de
com aplicar el color de moda a casa
teva. Veureu que el podreu posar a
qualsevol estança, des de la sala d'estar fins als banys.
D'entrada pot semblar un color massa
fort, viu o exagerat, però ja veureu les
grans possibilitats que té. Ja us avanço
que no és un color per crear un total
look, ni per inundar tota la casa d'aquest to, però sí que és un color bàsic

clara. Amb això aconseguiràs un look
fresc i diferent, molt primaveral!
Per als que tenen una decoració més
clàssica o sofisticada, la millor manera
de barrejar aquest color és amb tons
neutres com els pedres, els grisos intensos i els daurats. Als ambients clàssics els escau molt bé aquest to, però no
serà un Orquídia Radiant tan brillant com
en les decoracions més modernes i minimalistes, que l'utilitzaran en tot el seu esplendor i en els seus matisos més
cridaners. Això és pels més atrevits, que
el combinaran amb blau turquesa, tons

Institute és l'organisme que ve triant
des del 2000 el color de l'any (dins de
la seva carta de colors, és clar), basantse en les seves observacions sobre les
tendències mundials.
En qualsevol cas, està clar que aquest
color de flor ha vingut per quedar-se i ja
el podem trobar a molts complements,
robes de sofàs, coixins i fins i tot en mobles lacats (sense anar més lluny IKEA).

Aquesta elecció no vol dir que aquest
color hagi de representar necessàriament una nova tendència en el món de
la moda, de l'interiorisme o del disseny
gràfic, encara que sí sol tenir una gran
influència donada la fama universal de
la paleta Pantone. El mateix Institut
afirma que només reflecteix “l'estat
d'ànim” de les indústries més influents
en les tendències globals. És a dir, que
el “Radiant Orchid” suposaria una cosa
semblant a “l'esperit de l'any” expressat en codi simbòlic del color.
I què és això del Pantone Color Institute? Doncs bé, la paleta Pantone
(marca de l'empresa nord-americana
Pantone Inc.) és la carta de color més
estesa i reconeguda a nivell universal
en el món del disseny gràfic. Les seves
aplicacions són tantes i tan variades i
els seus tons tan bonics i extensos, que
s'han estès a altres sectors com la
moda o l'interiorisme. El Pantone Color

amb tons sorres, beixos i verds poma.
Amb aquest tipus de decoració queda
molt bé combinar el color Orquídia Radiant amb la fusta natural (parquets i mobles) i tons de roses i liles més suaus. I si
li afegeixes un toc de verd, aconseguiràs
un aspecte més campestre.
Si et va el minimalisme i la decoració més
sòbria, si busques un aspecte més zen al
teu espai, però vols donar-li un toc vibrant, barreja petits detalls d'aquest color
Orquídia (gerros, tamborets, tauletes auxiliars o una catifa) amb el gris.

Com a color, el Radiant Orchid és modern i vibrant, i combinat amb violetes,
fúcsies i roses transmet sens dubte alegria. L'orquídia simbolitza l'exotisme, la
màgia i la delicadesa (és una planta que
requereix cura i atencions especials) i
per tant, ja només amb el seu nom
transmet vibracions positives. La paleta
de colors per a la primavera de 2014
també inclou altres matisos dins del
mateix to, que van des dels tons pastís
fins als més vius, amb una sèrie de tons

Si no estàs disposat a gastar diners però
la idea t'apassiona o de moment no t'atreveixes perquè és un color massa arriscat, et proposo que provis a reciclar un
objecte de casa teva com un vell tamboret, unes escales, un marc de fotos o un
mirall pintant amb aquest to. I si tot i així
no trobes el complement perfecte, posa,
directament, una orquídia amb els seus
tons més intensos!

per crear un look eclèctic i exòtic a casa
teva.
És un color que combina amb tot si ho
fas servir amb moderació i només per
donar uns quants tocs de color a mobles petits o complements. El pots combinar amb altres colors brillants i vius
com ara el groc canari i el blau turquesa sobre una base neutra molt

mostassa o amb el seu complementari, el
verd maragda, creant així una combinació
cromàtica perfecta, la més atrevida i las
més espectacular, i de fet, la que més
veiem a la natura! D'aquesta manera, el
color Orquídia Radiant lluirà al màxim.
Si el que voleu aconseguir és un acabat
més rústic i femení, el podeu combinar

Com a mostra us deixo unes quantes
fotos que espero que us inspirin i us omplin de vitalitat amb el color de l'any!

Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 22 46 68
www.girofinquesinteriorisme.com

ABRIL 2014 GIDONA

