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Ahogy Johann Wolfgang von Goethe német köl
tőfejedelem írta, „a színek a fény tettei és szen
vedései”.

Ez az apró idézet realizálja bennünk, hogy a szí
nek szeretete, szerepe és változatos megjelenésük 
igen fontos a mindennapjainkban. Születéskor, 
temetéskor, szerelemben, otthon, munkahelyen, 
éttermek arculatain, gyógyszerek csomagolá
sain stb. és saját ruházatunk mindmind befo
lyásolják mindennapjainkat és bennünket. Ergo 
belénk vannak plántálva bizonyos ősi emóciók, ame-
lyek egységes reléként, de különböző színű diódaként 
jeleznek nekünk – és itt gondolok a föld többi élő
lényére is –, hogy mi az üzenete, figyelmeztetése 
az adott színeknek a szemlélődő felé. 

Segítenek bennünket a további eligazodások
ban. Példa erre az álcázó, élőhelyébe beleolva
dó vagy akár a veszélyesnek és mérgesnek tű
nő, de ártalmatlan állatok megjelenési formái. 
Ez az ősi színrendszer teszi lehetővé számunkra 
is, hogyan kommunikáljunk és igazodjunk el a 
minket körülvevő változatos tónusú világban. A 
színekkel tehát közölhetünk, gyógyíthatunk, riaszt-
hatunk. Magyarán a szemünkkel érzékelt adott 
helyen és pillanatban más és más módon befo
lyásolódik a lelki állapotunk.

Elsőként a – már ötven éve töretlen – Pantone 
színskála előnyeit szeretném kifejteni. Privilé
giuma az egyszerű áttekinthetősége. Ha ez a 
színsor paletta kézbe kerül a világ bármely pont
ján, a Pantone skála alapján meghatározott adott 
szín bárhol és bárkinek ugyanazt a színárnyala
tot fogja a meghatározott rendszerben jelenteni. 
Az idei év érdekessége és természetesen üzleti hú
zása, hogy Pantone szín lett a Minyonsárga, ami 
a Gru – Minions (Minyonok) – című rajzfilm sár
ga színű figuráinak a színe. https://www.pantone. 
com/pci/minionyellow

Magyarországi vonatkozású jó hír pedig, hogy 
tavalyi nemzetközi pályázaton több ezer portfó
lióból vizualitásában a legjobbnak tartott Andorka 
Tímea munkája lett kiválasztva és felhasználva 
a Pantone új fedőlapján. A Goethe színtanára 
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épülő alkotás hűen erősíti bennünk a színek har
móniára épülő szerethetőségét. Ezt impresszio
nisztikus játékkal és színes árnyékokkal oldotta 
meg az alkotó. 

Érdekes megemlíteni, hogy a festészetben is 
erre a goethei kromatikára építettek sok esetben 
a művészek a festményeiken. Manapság pedig 
előszeretettel használják a mai kor kertészmér
nökei kert és tájtervezéseknél.

Balla Csönge a születésétől napjainkig terjedő 
időszakot szemlélteti izgalmas infografikáján. 
A kör középpontjában Csönge helyezkedik el, 
így az egyes kapcsolatai mélységét, szorosságát a 
körívek középponthoz mért távolsága jelöli, ek
képpen rendeződik egyféle közelségi sorrend
be a 250 ismerős. A kapcsolat rendszerességét 
a körívek háromféle vonalminősége mutatja, a 
15 szín pedig azt jelöli, hogy honnan ismerik 
egymást. Az infografikán szerepelnek az isme
rősei közt létrejött szerelmi kapcsolatok és szü
lő–gyermek viszonyok, valamint a születések–
halálok időpontjai is. A jól megválasztott tiszta 
és elkülönülő éles színek élvezhetővé teszik az 
infografika áttekinthetőségét.

Serfőző Péter különböző színű betűkből álló garni
túrája ülőbútorként funkcionálnak. Együttvéve 
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pedig a fogadótér egy markáns összefüggő arcu
latát adja. A betűbútor lényege, hogy játékos, szí
nes, könnyen mozgatható. Minden egyes betű 
egy egyéni karakter. 2014ben kiállításra került 
a Magyar Formatervezési Díjon is.

Novotny Dóri Geleta lekvármanufaktúracsoma
golása minimálárt stílusa könnyen beazonosít
ható jelzésekre épül. Ezt a színekkel és a gyümöl
csök különböző formáival tette különlegesebbé, 
amelyeket a csomagolópapír kivágott részein lát
hatunk, azaz a gyümölcsök sziluettjei lézerstan
colva vannak, így felöltik a lekvár színét, textú

ráját. Minden lekvártípusnak egyegy markáns 
egyedi színe van, így egymásra pakolva játékos, 
mégis elegáns és összefüggő hatást adnak.

Bogányi Gergely Rendelő Resto & Bar című arcula
tánál a piros színt emelném ki, mely igazi gaszt
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ronómiai ikon a néző számára. Utalok arra, hogy 
az éttermek és az élelmiszergyártók előszeretet
tel használják a piros színt. Gondoljunk csak a 
legnagyobb kóla és gyorséttermihálózatokra… 
Miért is van ez? Késztetést, erőt, bátorságot, vá
gyódást impulzál. Felgyorsítja bennünk a belső 
folyamatokat, növeli a légzésszámot és emeli a 
vérnyomást. (Ergo vitalitást ad, beindítja a gyo
morsavképződést és szabályozza az adrenalin
termelésünket is.) A logó markáns r betűjének 
pecsétszerű ábrázolása pedig erősíti bennünk az 
étterem identitását.

Köves Lili célja az volt, hogy egységes, letisztult és 
átlátható legyen a gyógyszercsalád csomagolása. 
A gyógyulás folyamatát ábrázolta a beteg szerv 
vagy a tünetek helyett, így a hangsúly a betegség 
helyett a termék gyógyító hatására került. A friss, 

markáns, árnyalatok nélküli színek azt sugall
ják, hogy új, hatásos, gyorsan ható gyógyszer
készítményekről van szó. 2013ban a Hiiibrand 
Awards nemzetközi dizájnversenyén diák cso
magolástervezés kategóriában ezüstöt és a zsűri 
különdíját kapta.

Csuth Péter doboztervein a klasszikus anatómiai 
rajzokat vegyítette, elegáns, színes papírok min
tázatával. Ez az archaikus, reneszánszszerű áb
rázolásmód és a színek antikolt hatása azt az 
érzetet kelti bennünk, hogy klasszikus, régóta 
használt jól bevált gyógyszerekkel van dolgunk. 
Így nyugodt szívvel – hisz’ nagymamáink is ezt 
használták – csomagolhatjuk ki bátran a termé
ket.

Koroknai Kira és Kecskés Judit plakátja vidám, tisz
ta színeivel ünnepi hangulatot, felszabadult, fel
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hőtlen művészi szabadságot prezentál. A plakát 
a műtermi légkör meghatározó erejére fókuszál 

– a posztamens és a leleplezendő, még letakart 
műalkotás, majd a mű születésének örömteli ün
neplésére. (A Fundamenta Amadeus alapítvány 
célja a magyar képzőművészet támogatása egy 
alkotói ösztöndíj keretében.)

Nagy Dániel és Orbán Péter tervezőpáros alapí
totta a Hidden Characters formációt. Az őálta
luk tervezett egyik figyelemre méltó munkájuk 
a Beyond arculata, amely egy magyar építésze
ti látványtervező stúdió részére készült. Az ar
culat készítésénél a legfontosabb volt számukra, 
hogy megteremtsék a tér illúzióját. Optikai csa
lódásokra alapozták a vizuális nyelvet. Bár kétdi
menziós a grafika, háromdimenziósnak tűnik a 
nézőnek. A sötétszürke és a türkiz jól kiegészítik 
egymást. Jól megférnek egymás mellett, így ele
gáns összhangot teremtenek. Ezt a kontrasztos 
színkombinációt előszeretettel használják pél
dául a 3Ds modellező szoftverek esetében az 
építészstúdiók.

Az Eclectick márkanév tervezője Gyovai-Farkas 
Edina iparművész munkáival arra törekszik, 
hogy egyedi alternatívát kínáljon az öltözkö
dőknek. Ezt például a színes ábrák meghökkentő, 
mármár szürreális formabontó képességeivel éri 
el. A pontos tervezés eredménye, hogy egy kelle
mes egység alakul ki így a színek és formák kö
zött. Ezáltal a ruha szervesen és izgalmasan for
málja tovább a ruhát viselő alakját.

Könczöl Veronika a Sensimilla divatmárka ru
ha tervezője. Az alábbi termék fő koncepciója, 
a variálhatóság, a többféleképpen hordhatóság 
mellett az, hogy nagy figyelmet fordít a széles 
színválasztékra. Nem meghatározni, befolyá
solni szeretné a vevő döntését, hanem lehetősé

get biztosítani arra, hogy minél szélesebb szín
palettából tudjon kísérletezni az árnyalatokkal, 
megtalálni az egyéniségéhez és karakteréhez il
lő színét.

Gáspár Tamás lenyűgöző rajztehetségű elismert 
illusztrátor. Több hazai és nagy múltú nemzet
közi reklámügynökségnek, magazinnak és pél
dául a Disneynek dolgozott. Színes illusztráció
ján kifinomultan érzékelteti a ruha anyagának 
a minőségét, karakterét. Érezni lehet, ahogy vé
gigsimítjuk a női figurán a tekintetünket, és ta
pasztalt vizuális gyengéd ingerekkel felfogjuk, 
hogy milyen finom selyemruhát viselhet. (A tel
jesség igénye nélkül, a különböző felületek, tex
túrák értelmezhető ábrázolásának jeles képvise
lői voltak még Zichy Mihály, Zorád Ernő és Szász 
Endre.)
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Nahyun Jessie Lee, Los Angelesi székhelyű sza
badúszó tervező. A sokszínű magyarországi nép
művészet ihlette meg. Motívumgyűjteményén 

megtalálható például a vörös róka, a hímes to
jás, a csizma és a mézeskalács házikó is. Mint a 
magyar népmesék résztvevői és aktív szereplői 
ki emelten erősítik a változatos és színes hazai 
folklór gyűjteményt.

Végül egy „színes” munkámmal zárnám a be
mutatást. A Kihívás Napja egy napon tartó lakos
sági sportesemény. Célja, hogy kedvet teremtsen 
a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Legyen 
az akár egy sétálás vagy akár zsákban futás. A lé
nyeg a mozgás és megmozgatás. A logó színes szi
várványos és vidám jellege utal a sokszínűségre, 
azaz városokra, falvakra és a különböző egyéni
ségű emberekre.

Nem tértem ki a színek rendszerezésére, a szí
nek típusaira, a színkeverés additív (összeadó) 
és szubtraktív (kivonó) és egyéb tudományos 
meghatározásaira. Sokkal inkább, ahogy a cím 
is jelezte – A színek használata a látványtervezés-
ben tárgyköréből szemezgettem. Természetesen 
nagyszerű, izgalmas és kimeríthetetlen ez a té
ma. Jól boncolgatható fogalomkör e világunk
ban fellelhető sokszínű, változatos, pompás, cifra 
színpad. A színek világa.

w w w.Mgonline .hu honl apunkon 
fel ir atkozhat Mgonline h írlevelünkre is!
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