2020- 2021 Trenleri
Moda haftalarında öne çıkan ve Pantone Renk Enstitüsü tarafından belirlenen 20202021 Renk Trendlerini keşfedin
Moda şovlarında ve podyumlarda renk trendleri konusundaki en dikkat çeken şey ise
renklerin odak noktasının “zamansızlık” oluşuydu. Etik yaşam ve sürdürülebilirliğin
daha fazla önem kazandığı bu dönemde, yeni sezonun renk trendleri kesinlikle yıllarca
şıklığını ve popülerliğini koruyacak parçalara yatırım yapmanızı sağlayacak.
Modaya yön veren moda devi markaların, dünyanın önde gelen moda haftalarında
görücüye çıkardığı yeni koleksiyonlarında öne çıkan renkler ve Pantone Renk
Enstitüsü tarafından belirlenen 2020/2021 Sonbahar-Kış Renk Trendlerini keşfe çıkın.

Mandalina Kırmızısı (Pantone 17-1562 Mandarin Red) Mandalina
Kırmızısı canlı bir kontrast olarak trendler arasında yerini aldı. Pantone tarafından
“kışkırtıcı” olarak tanımlanan bu sıcak ve dinamik kırmızı tonu, sahip olduğu güçlü
turuncu alt tonları ile canlı ve vahşi bir çizgiye sahip.

Samba (Pantone 19-1662 Samba) Pantone’ye göre de Samba haz dolu bir
kırmızı olsa da diğer yandan olgun ve zarif bir duruşu temsil ediyor.

Yanık Kına (Pantone 19-1540 Burnt Henna) Yanık Kına, 2020-2021
Sonbahar/Kış renk trendleri arasında rahatlatıcı, sıcak ve zengin bir hissiyata
sahip. Sonbahar için kusursuz bir renk olan Yanık Kına, dış giyim için özellikle deri
ve süet gibi sonbaharı yansıtan malzemelerle yaratılan tasarımlarda büyüleyici bir
gölge etkisine sahip.

Ateş Tuğlası (Pantone 19-1337 Fired Brick) Pantone’un da “stile ciddiyet
ekleme” olarak tanımladığı Ateş Tuğla sonbahar ruhuna büyüleyici bir dokunuş etkisi
yaratan zamansız ve olgun bir renk Kırmızının ağır ve güçlü bir izlenim bırakan bu
tonu, sezonun eşsiz tasarımlarıyla yaratılan siluetlere daha ciddi bir hava katarak,
taşıyan kişide ağırbaşlı bir imaj yaratıyor.

Canlı Turuncu (Pantone 17-1349 Exuberance) Pantone “Canlı ve mutlu
mesajı veren pozitif ve enerjik bir renk” olarak tanımlıyor. Aşırı parlak olmamakla

birlikle biraz derinliğe sahip olan sıcak ve zengin bu turuncu tonu; toprak renkleri,
kahverengi ve kırmızılarla da son derece uyumlu ve stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Parlak Amber (Pantone 16-1350 Amberglow)Parlak Amber; kırmızı alt tonlu
Exuberance rengi ile kıyaslanınca, sarı alt tonuyla daha parlak bir tona sahip.
Sonbaharda hala yazın heyecanını tetikleyen, parlak ve soft bir tona sahip oluşuyla
Amber Rengi Pantone tarafından “kendine güveni ve yaratıcı kişiliği ifade etmeye
teşvik eden çok parlak ve canlı bir renk” yorumunu aldı

Şeftali Nuga (Pantone 14-1220 Peach Nougat) Pantone bu rengin anaç ve
korumacı bir etki yarattığını vurguluyor. Fakat soft ve tatlı bir renk olmasına rağmen
aslında davetkar sıcaklığıyla olgun ve şık bir his yaratıyor.

Bronz Pembe (Pantone 16-1511 Rose Tan) Pantone’a göre, abartısız ve
mükemmel nötrlüğü sayesinde renk ılımlı ve sakin bir his yaratıyor.

Klasik Mavi (Pantone 19-4052 Classic Blue) Pantone Klasik Mavi’nin “engin
ve sonsuz bir karanlık gökyüzünü” andırarak farklı hislere sürüklediğini söylüyor.
Ayrıca Klasik Mavi, farklı kullanım alanlarıyla da çok yönlü bir renk.

Keskin Mavi (Pantone 18-4051 Strong Blue) Sonbahar/Kış Pantone renklerinde
öne çıkan ilk iki mavi renkten biriydi. Bu renk, mavilerden beklenen tipik sakinlik
hissini yansıtmak yerine; son derece etkileyici ve dinamik bir havaya sahip oluşuyla
maviler arasında özgüveni yansıtan tonu oldu

Sadakat Mavisi (Pantone 19-4057 True Blue) Son derece soğuk ve sakin bir
tona sahip olan bu rengi Pantone güvenilir, sadık ve dürüst gibi kelimelerle; saygı ve
güven uyandıran bir renk olarak tanımlıyor; dolayısıyla bu renk daha gösterişsiz
sayılabilir. Bu yüzden daha profesyonel giysiler ve ofis kıyafetleri için son derece
zekice bir seçim olacaktır.

Pastel Mavisi (Pantone 14-4214 Powder Blue) Tıpkı diğer mavi tonlarında
olduğu gibi sakinleştirici etkiye sahip olan bu ton, aynı zamanda biraz daha saf,
masum ve genç bir his yaratıyor.

Deniz Yeşili (Pantone 18-5338 Ultramarine Green) Pantone tarafından
“kendine güveni ve dik duruşu” belirten bir hava yarattığı belirtilen Deniz Yeşili aynı
zamanda oldukça sofistike ve cesur bir çizgiye sahip.

Asit Sarısı (Pantone 13-0648 Green Sheen) Orijinal adında yeşil rengi
taşımasına rağmen açıkça sarı renk skalasında yer alan Green Sheen, içinde
barındırdığı yeşil alt tonla son derece dikkat çekici bir renge dönüşüyor.

Kereviz Rengi (Pantone 14-0647 Celery) Celery de tıpkı adını taşıdığı Kereviz
gibi sebze, botanik ve tazeliği andıran bir yansımaya sahip. 2021 Pantone renkleri
arasında “soft” kategorisinde yer alan Kereviz Rengi’nin kesinlikle çok fanı olacak.

Asker Yeşili (Pantone 19-0622 Military Olive) Yeşilin bu sıcak ve derin tonunu
Pantone, “güçlü ve sağlam” hissiyle korkusuzluğu ve disiplini belirten bir ton olarak
tanımladı.

Yavruağzı (Pantone 14-1122 Sheepskin) “2020 – 2021 Nötr Renk Trendleri”
arasında yerini aldı. Sonbahar/kış sezonunun soğuk günlerinde oldukça sıcak tutan
malzemelerden biri olan tüylü bir kumaşın sembolik hale gelen soft tonlu rengi;
yansıttığı hassas ve hafif hissiyatla akıllara lüks kaşmir veya sıcacık polarları
getirirken, saten tasarımlarla oluşturulan siluetlere de masum bir dokunuş etkisi
yaratıyor.

Kumtaşı (Pantone 16-1328 Sandstone) Hafif ve dingin bir renk olmasına
rağmen aynı zamanda çok canlandırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye sahip oluşu, kumtaşını
mevsimlik dış giyimde mükemmel bir renk seçeneği haline getiriyor. Kumtaşı
sonbahar için hafif bir ton ancak kış aylarında çok etkileyici bir dokunuş yaratıyor.

Sarı-Kahverengi Huş (Pantone 17-1225 Tawny Birch) Hafif roze rengi alt
tona sahip olan bu Huş tonu; odunsu bir hisle, fakat bambaşka bir kadınsı enerjiyle,

neredeyse nötr bir renk. Pantone tarafından dayanıklı ve “rüstik bir doğayı çağrıştıran
bir renk” olarak tanımlanan Huş, odunsuluk hissi veren ten rengi bir ton. Bu boz
kahverengi tonu daha soğuk alt tonlara sahip fakat yine de çok çeşitli ve birbirinden
farklı renklerle bir arada kullanılabilecek kadar nötr.

Sulusepken (Pantone 16-3916 Sleet) Şık ve zamansız bir renk olan Sulusepken
Pantone tarafından “güvenilir, sağlam ve sürekli” olarak tanımlandı. Yani bu zamansız
renkte alacağınız herhangi bir ürün en az 10 yıl daha şıklığını koruyacak.

Jet Rüzgarı (Pantone 11-0605 Jet Stream) Bu soğuk ve kirli beyaz tonu
Pantone’a göre aslında “ham ve geri dönüştürülmüş olana meylimizin hatırlatıcısı”

Badem Yağı (Pantone 12-0713 Almond Oil) Pantone Enstitüsü’nün aydınlık
nötr rengi olarak ortaya çıkan, sıcak tonlu kirli beyazı yansıtan Badem Yağı’nı
tanımlamak için kullandığı kelimeler. Zevkli, etkileyici, doğal, soft .

Karamel Soğuk havanın hakim olduğu her sezon için mükemmel bir seçim olan
Koyun Derisi renginin, daha fazla derinliğe sahip bir varyasyonu
olarak Karamel rengi; son derece zengin ve sıcak bir kahverengi tonu. Bu şahane nötr
ton özellikle deri tasarımlar için son derece popüler.

Armut Yeşili Celery ile asker yeşili arasında bir yerde duran Armut Yeşili,
podyumlarda öne çıkan 2020-2021 Sonbahar/Kış renk trendleri arasında en parlak
yansımaya sahip olan renklerden biri. Yaz için daha uygun olabilir fakat bu renk yeni
sezonda kasvetli sonbahar-kış günlerini aydınlatıp renk katmaya geliyor.

Gümüş de 2020-2021 Sonbahar/kış renk trendleri arasında metalik grubunda yerini
aldı. Işıltıyı seven fakat altının şatafatını umursamayanlar için podyumlarda göze
çarpan tüm gümüş giysiler daha fazla beğeni toplayabilir.

Altın Altın dokunuşlar elbette hiçbir zaman sorun değil ancak söz konusu 2020-2021
Sonbahar/Kış renk trendleri olunca bir duruşu yansıtan tamamıyla Altın giysiler ön
plana çıkıyor.

Asfalt Grisi Asfalt Grisi ideal bir seçim. Daha soft gri tonlarında olduğu gibi bu
koyu gri tonu da ceket ve pelerinler için popüler bir renk.

Siyah siyah-sever markalarda değil, genel olarak tasarımlarında renklere bolca yer
veren tasarımcılarda da o kadar çok siyah görüldü ki, trendler arasında Siyah’a yer
vermemek mümkün değil.

