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Trendy okularowe
2014

Co nowego w modzie okularowej czeka nas w tym roku? Prawdę mówiąc, niewiele. Poniżej 
opisaliśmy kilka wyróżnialnych tendencji w modzie, nie tylko okularowej. Znajdą je Państwo 
zarówno w kolekcjach masowych, jak i designerskich – nowa będzie kolorystyka, a reszta zależeć 
będzie od kreatywności twórcy, który to, co znane i lubiane może potraktować albo zachowaw-
czo, albo innowacyjnie.
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Kolory
Tu dzieje się chyba najwięcej – najbliższe sezony będą 
kolorowe! Okulary mają być zabawą, mają być widocz-
ne i zdecydowane w swoim wyrazie. Minimalizm jest 
passé. Firma Pantone za kolor roku 2014 uznała pro-
mienną barwę orchidei, zbliżoną do purpury. Poza or-
chideą, projektanci sięgają po inne kolory kwiatowe 
– zarówno jaskrawe i żywe, jak i delikatniejsze, paste-
lowe. Fiolet, fuksja, pomarańcz, zieleń, kolor piasko-
wy i ceglasty, a wreszcie pastelowy błękit i  jaskrawy 
cyjan – kolory inspirowane pięknem natury pojawiły 
się w tegorocznych kolekcjach. 

Modne mają też być wszelkie neonowe dodatki do 
okularów; w jednych kolekcjach są to zauszniki, w in-
nych – delikatne paseczki, których obecność ujawni 
dopiero światło UV na parkiecie.

Wśród okularów przeciwsłonecznych, w  ramach 
trendu kolorystycznego, wyraźną tendencją stanowią 
też lustrzanki.

Glamour i retro
Okulary przeciwsłoneczne i oprawy korekcyjne 2014 r. 
mają być widoczne. Stąd w kolekcjach więcej obszer-
niejszych, bardziej ekstrawaganckich i  ekspresyw-
nych kształtów. Dekoracyjne zauszniki z  kryształka-
mi i  barwnymi nadrukami także będą częste. W  tym 
aspekcie czarne modele ze złotymi ozdobami wpisują 
się doskonale w trend glamour. 

Od inspiracji retro nie uciekniemy, szczególnie od 
form panto i  kocich w  stylu lat 50. Pilotki i  kujonki 
zarówno w  damskim, jak męskim wydaniu nadal po-
zostaną modne, jako topowe projekty wielu kolekcji. 
Choć, jak niektóre kolekcje pokazują, również retro 
może być niezwykle inspirujące i różnorodne. 

Kontynuowany jest także trend kwiatowy, wyrażają-
cy się ozdabianiem opraw małymi dekoracjami przy-
pominającymi zdobienia porcelanowych bibelotów 
oraz kwiecistymi nadrukami na oprawach. 

Eko
Coraz więcej inspiracji naturą i zrównoważonym roz-
wojem. Drewno – od trzech lat okulary drewniane po-
woli, ale stabilnie stają się coraz bardziej popularne, 
może również ze względu na niepowtarzalność pro-
jektów. Na targach Opti pojawiły się też połączenia 
drewno – masa perłowa czy drewno – korek. I co war-
to podkreślić, poza projektami w naturalnym kolorze 
drewna, modne są także okulary drewniane malowa-
ne w przeróżne, pastelowe barwy.

Naturalna masa rogowa to również coraz bardziej 
wyróżnialny trend, szczególnie w kolekcjach designe-
rów szwajcarskich, austriackich i niemieckich. 
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