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AZ INTERCOLOR  
MEGALAKULÁSA 
Az Intercolor abból a célból alakult, hogy 
nemzetközi egyeztetéssel, két évvel előre 
meghatározzák a textil és ruházati divat-
színeket. Az első Intercolor konferenciát 
1963. szeptemberében tartották Párizsban 
11 ország részvételével.

Jelenleg 15 ország a tagja: Finnország, 
Franciaország, Japán, Kína, Dél-Korea, 

Magyarország, Nagy Britannia, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Spanyol-
ország, Svájc, Thaiföld, Törökország és 
az USA.

Az Intercolor megalakulása óta jelentős 
változásokon ment át. Kezdetben a két-
napos ülésen döntöttek a női, a férfi és a 
gyermekruházati színekről.

Az évek folyamán a tagországok kép-
viselői már olyan színtrendet állítottak 
össze, amiből minden szakmai terület 
választhatott színeket profiljának megfe-
lelően. Napjainkban új témával bővült az 
Intercolor, az Encounters-el.

INTERCOLOR 
ENCOUNTERS 
Az előadáson – mely nyitott a szakma szá-
mára – az Intercolor tagországai gazdag 
képanyaggal mutatják be és beszélnek: az 
új kutatásokról, a jövő anyagairól, trendje-
iről, ruházati forma irányzatairól, a külön-
böző kultúrákról, melyek hatással vannak 
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a divatra, az új designekről, építészetről,  
formatervezésről és életmódról stb. 

INTERCOLOR ÜLÉS 
Az Intercolor évente kétszer ülésezik, 
májusban a tavaszi-nyári, novemberben 
az  őszi-téli szezon megbeszélésére kerül 
sor. A konferencia mindig a tagországok 
egyikében történik. Az ülés a résztvevő 
országok színjavaslatainak a bemutatá-
sával kezdődik. A tagországok képviselői 
beszélnek a  színekről, amit az adott sze-
zonra állítottak össze. A színjavaslatok, 
színkombinációk formájában, hozzátarto-
zó szöveges résszel kerülnek bemutatásra. 

A  kombinációkban szereplő árnyalatok-
hoz képek társulnak, melyek az inspirációs 
forrásokat jelentik. Ezek lehetnek, növé-
nyek, gyümölcsök, természeti jelenségek 
vagy futurisztikus elképzelések a jövőről 
stb. A  színjavaslatok ismertetése után 
kezdődik a nemzetközi színtrend téma-
köreinek a  megbeszélése és a színcsopor-
tok kialakítása. A színek inspirációi már 
meghatározzák az anyagokat is. A növényi 
textúrák rusztikus anyagokra, a madarak 
színes tollai a színjátszós hatású szövetfe-
lületekre,  a ködös-párás levegő árnyalatai 
az opálosan áttetsző anyagokra utalnak. 
A végleges színkártya elkészítésére, hosszú 
viták után kerül sor, ugyanis minden or-

szág próbál, a saját színeiből egyre többet 
elfogadtatni, mert fontos gazdasági szem-
pont, hogy az általa javasolt színek a nem-
zetközi piacon is szerepeljenek. 

A SZÍNTREND 
ÉRTELMEZÉSE 
Két évvel az aktuális szezon előtt,azért van 
szükség a színek meghatározására,mert a 
színtrendet először a tervezők és a fonal-
gyártók használják.A  három alapszínből 
kiindulva, a sárgából, a pirosból, a kékből 
és a komplementerekből, a narancsból, 
az ibolyából, a  zöldből, az tapasztaljuk, 

mindegyik tónus „állandóan”szerepel a 
divatban. A fehér és a fekete a bázis színe-
ket képviselik.A lényeg az árnyalatokban 
rejlik.Az alapszínek szinte a végtelenségig 
fokozható tónusaiból emeli ki a divat az 
éppen aktuálisat, melyek társításait a témá-
tól függően,  a trendirányzatok határoznak 
meg.

SZÍNTŐL 
A KERESKEDELEMIG 
Azért van szükség,  két évvel az aktuá-
lis szezon előtt a színek meghatározására, 
mert a színtrendet elöszőr a tervezők és 

a fonalgyártók használják. Azután az alap-
anyaggyártók következnek. Ez újabb fél-
év, mig elkészülnek az anyagok. Majd 
a ruhagyártók következnek ez ismét féléves 
időtartam az új kollekciók elkészitéséig. 
Végül a nagykereskedők állítják össze és 
szerzik be az új szezonra a termékeiket. 
A sor a kiskereskedőkkel és a fogyasztókkal 
zárul.

A divat a színekkel kezdődik és a színek 
szezononkénti változása tartja mozgásban 
a divatot.

Bajczár Éva
textiltervező iparművész

Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság tagja

Az Intercolor Nemzet-
közi Színbizottság 
2015. november  
23–24-én, második  
alkalommal tartja  
ülését Budapesten,  ahol 
már a 2017–2018-as 
őszi-téli szezon színe-
inek a megbeszélésére 
kerül sor.


