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Color
of the
Year
2017
Ieder jaar komt Pantone met de kleur die volgens hen
het predikaat ‘Color of the Year’ verdient, als graadmeter voor de tijdgeest en de creatieve industrie.
Voor 2016 kozen zij Serenity (lichtblauw) en Rose Quartz
(lichtrose). Door deze twee kleuren te kiezen wilden zij
de vervagende grenzen tussen de genders symboliseren.
Een mooie gedachte, maar waarom dan twee kleuren
kiezen die juist het verschil tussen de sexen aanduiden?
Waarom bijvoorbeeld geen mengkleur...?
Bij het schrijven van dit artikel heeft Pantone zijn kleur
voor 2017 nog niet bekendgemaakt. Daarop vooruitlopend, nemen wij het heft in eigen hand en vragen een
aantal vooraanstaande experts uit de creatieve sector:
“Welke kleur is volgens jou Color of the Year 2017?”
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