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Teks :  Dwi Klarasari 

Keindahan alam dan esensi 
gaya hidup Asia yang kaya 
akan berbagai tekstur dan 
warna, menjadi inspirasi 
dalam mengubah ruangan 
dan bangunan biasa 
menjadi karya masterpiece.

eperti tahun-tahun 
sebelumnya, di akhir 2014 
lalu Nippont Paint kembali 
menyuguhkan tren warna 

untuk tahun 2015/2016. Tren warna 
yang diberi tajuk Nippon Paint 
Tren Beyond Colours 2015/2016 ini 
merupakan koleksi warna dalam ‘palet 
warna Asia’ yang disusun atas kontribusi 
para profesional Asia Pasifik. 

Beberapa arsitek dan desainer 
interior Indonesia yang turut 
berkontribusi dalam penyusunan Nippon 
Paint Trend Beyond Colours 2015/2016 
ini. adalah Ahmad dan Wendy Djuhara 
(Djuhara+Djuhara), Cosmas Gozali 
(Atelier Cosmas Gozali), dan Francis 
Surjaseputra (PT Axon Sembilan Puluh). 

Menurut Cosmas, pemilihan 
warna yang tepat untuk ruangan 
akan memberikan dampak yang 
baik terhadap penghuninya. Dengan 
warna-warna yang terbaik di antara 
jenisnya dan dasar pemilihan warna 

tersebut, saya berharap warna tersebut 
dapat memberikan hal positif kepada 
penghuni, tidak hanya untuk dirinya, 
namun juga terhadap lingkungan dan 
kehidupan yang positif.

Ahmad Djuhara berkomentar 
bahwa warna-warna dalam ketiga tema 

WARNA
2015/2016

tersebut sangat cocok untuk arsitektur 
modern kontemporer Indonesia, yang 
menghargai kembali unsur alam dan 
berpihak pada sustainability. Tiga tema 
tersebut praktis untuk diaplikasikan. 
Anda bahkan tidak hanya mendapat 
rekomendasi panduan warna dari para 
profesional namun juga permainan 
tekstur yang bisa diaplikasikan pada 
interior maupun eksterior hunian.

Palet warna Nippon Paint Tren 
Beyond Colours 2015/2016 yang terdiri 
dari sembilan warna ini terinspirasi 
dari keindahan alam Asia dan esensi 
gaya hidup masyarakat Asia yang kaya 
akan tekstur dan warna. Palet warna 
yang merepresentasikan situasi sosial 
dan lingkungan Asia terkini serta 
mengangkat kepekaan dan keragaman 
Asia tersebut ditampilkan lewat ide tiga 
tema berikut ini!  

Profesional Indonesia yang turut berkontribusi dalam Nippon Paint Tren Beyond Colours 2015/2016: 
(kiri-kanan) Ahmad Djuhara, Wendy Djuhara, Cosmas Gozali, dan Francis Surjaseputra.

sumber:  nippon paint tren beyond colours 2015/2016

TREN
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SAcREd LovE
Tema Sacred Love merupakan bentuk 

penghargaan kepada bumi yang diwakili 
warna-warna Persian Blue, Dinosaur Gray, dan 
Exparina. Persian Blue terinspirasi dari hadiah 
terbaik dari alam; Dinosaur Gray merupakan 
pernyataan menolak polusi dan perusakan 
lingkungan; dan Exparina merupakan sentuhan 
alam di tengah belantara bangunan. 

Tema Sacred Love, meliputi warna-warna: Persian 
Blue, Dinosaur Gray, dan Exparina

Bawah. Aplikasi warna-warna dari tema Sacred 
Blue pada elemen interior maupun eksterior
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JuST ME :) 
Just Me :) merupakan tema yang terdiri 

dari warna-warna yang mewakili semangat 
untuk menjadi diri sendiri. Warna-warna 
tersebut adalah Yellow Jasmine yang 
menandakan perkembangan semangat 
kebebasan; Pretty Box mendobrak batasan 
gender dan ekspresi kekuatan pink secara 
maskulin maupun feminine; dan Carrothead 
menggambarkan spontanitas dan antusiasme 
untuk kehidupan masa depan yang positif.  

Aplikasi warna-warna 
dari tema Just Me :) 

pada elemen interior 
maupun eksterior

Tema Just Me :) 
meliputi warna-warna: 
Yellow Jasmine, Pretty 
Box, dan Carrothead        
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Revo-Evolution adalah tema yang 
mendeskripsikan perkembangan yang 
dialami oleh setiap generasi. Warna-
warna yang masuk dalam tema ini 
adalah Blue Award sebagai simbol 
harapan dan semangat positif; Painted 
Frame merupakan pernyataan kuat 
akan kemutakhiran; dan Olde Rose 
yang mewakili pencarian internal akan 
kekaguman dan kehormatan.    

REvo-
EvoLuTioN

Tema Revo-Evolution meliputi 
warna-warna: Blue Award, Painted 

Frame, dan Olde Rose

         
Aplikasi warna-warna dari tema 

Revo-Evolution, baik pada elemen 
interior maupun eksterior
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