
 

 

Alam dan Kebebasan Menginspirasi Tren Warna 2015-2016 

December 26, 2014  

Housing-Estate.com, Jakarta - Nippon Paint merilis tren warna untuk dua tahun mendatang bertajuk 

Nippon Paint Trend Beyond Colours 2015-2016. Menurut Irena Josoeb, Head of Marketing Nippon 



 

Paint Indonesia, penyusunan tren warna untuk dua tahun ke depan ini dengan menggandeng arsitek 

dan desainer Indonesia yang ahli di bidangnya. 

“Warna-warna yang digunakan merupakan representasi situasi sosial dan lingkungan terkini di Asia. 

Ada tiga tema utama yang menjadi dasar tren warna, total ada sembilan jenis warna yang bisa 

diaplikasikan,” ujarnya saat merilis tren warna terbaru di Jakarta, pekan lalu. Ketiga inspirasi warna 

tersebut terdiri dari Sacred Love, Just Me, dan Revo-Evolution. 

 

Filosofi yang mendasari warna-warna ini yaitu, Sacred Love dengan warna Persian Blue yang 

terinspirasi dari alam. Warna ini ingin menunjukan penghargaan kepada bumi dengan pernyataan 

menolak polusi dan perusakan alam. Pilihan warna lainnya adalah Dinosaur Gray. 

Just me mewakili semangat diri sendiri dengan warna Yellow Jasmine yang menandakan 

perkembangan semangat kebebasan. Warna lainnya Pretty Box yang mendobrak batasan gender dan 

ekspresi kekuatan pink secara maskulin maupun feminim dan Carrothead untuk menggambarkan 

spontanitas dan antusiasme untuk kehidupan masa depan yang positif. 

Terakhir Revo-Evolution, mendeskripsikan perkembangan yang dialami setiap generasi. Warna yang 

mewakili tema ini antaras lain Blue Award sebagai simbol harapan dan semangat positif, Painted 

Frame yang menonjolkan kemutakhiran, dan Olde Rose yang mewakili eksplorasi kekaguman dan 

kehormatan. 

Keseluruh tema warna yang sudah dilansir ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat mengubah 

ruangan dan bangunan biasa menjadi karya masterpiece. Adapun arsitek dan desainer yang 

berkontribusi dalam penyusunan Nippon Paint Trend Beyond Colours 2015-2016 adalah Ahmad dan 

Wendy Djuhana (Djuhara+Djuhara), Cosmas Gozali (Atelier Cosmas Gozali), dan Francis 

Surjaseputra (PT Axon Sembilan Puluh). 



 

Ahmad Djuhara melihat ketiga tema warna ini sangat cocok untuk arsitektur modern Indonesia saat ini 

yang mulai menghargai kembali unsur alam. Sementara Cosmas Gozali menyebut pemilihan warna 

yang tepat untuk ruangan akan memberikan dampak yang baik terhadap penghuni bahkan 

lingkungannya. 

Sumber: http://www.housing-estate.com/read/2014/12/26/alam-dan-kebebasan-menginspirasi-tren-

warna-2015-2016/ 
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