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Simbolistică



Culori și simboluri
Psihologii sugerează că impresia pe care o lasă culoarea unui 
produs sau serviciu contează într-un procent de 60% în 
acceptare sau respingere.

Decor interior - relaxare și liniște. 
Restaurant - meniuri cu o cromatică ce trezește apetitul culinar.

Fiecare culoare definește stări emoționale, trezește amintiri și 
trăiri, permite asocierea între ea și obiecte sau întâmplări reale. 

Simfonie/jazz - Ken Nordine, Colors

https://www.youtube.com/watch?v=GPrfn8WwLqA

https://www.youtube.com/watch?v=GPrfn8WwLqA


Asociere culori | Stări pozitive

Pasiune, iubire, energie, entuziasm, căldură și putere 

Înțelepciune, optimism, bucurie și idealism

Cunoștință, pace, loialitate, masculinitate și dreptate

Vindecare, armonie, onestitate și fertilitate

Imaginație, inspirație, nobilitate și lux

Creativitate, revigorare, energie și sociabilitate

Putere, autoritate, eleganță și solitudine

Perfecțiune, curățenie, simplitate și adevăr

Balanță, securitate, modestie

Roșu

Galben 

Albastru 

Verde 

Mov 

Portocaliu 

Negru

Alb 

Gri



Agresiune, furie și revoltă

Gelozie, lașitate și prudență

Depresie, frig și detașare

Lăcomie, otravă și greață

Exces, exagerare, cruzime și nebunie

Intensitate și ofensare

Frică, negativitate, rău și goliciune

Fragilitate și izolare

Nesiguranță, bătrânețe și indecizie

Roșu

Galben 

Albastru 

Verde 

Mov 

Portocaliu 

Negru

Alb 

Gri

Asociere culori | Stări negative



If you’re considering using a particular color and are

wondering what the associations are for that color, just ask

yourself: What are the first three things that come to mind

when I think about this color?

Jason Beaird - „The Principles of Beautiful Web Design”

Roșu  | Portocaliu | Verde  | Galben  |  Albastru  | Mov  |  Gri |  Negru |  Alb













Roată de culori

Scheme de culori

Modele matematice

Palete de culori



Roată de culori



Galben, Roșu, Albastru

Culori secundareCulori primare

Verde, Violet, Portocaliu



Culori terțiare

Galben-portocaliu

Roșu - portocaliu

Roșu-violet

Albastru-violet

Albastru-verde

Galben-verde



Roata de culori tradițională pentru un artist digital
Culori primare, secundare și tertiare - 12 culori



Culori calde și culori reci

Culori reci (conținând albastru sau verde).

Culorile calde, dominante (conținând roșu, portocaliu sau galben).



Roata de culori extinsă

Nuanță (Hue), tentă (Tint), umbră (Shade) și tonalitate (Tone)



Hue (nuanță)

Roata de culori este formată doar din nuanțe (Hue), culori de bază.

Programe de editare grafică - nuanța are valori exprimate în grade de la 0 la 3600.

Culorile de bază pot fi modificate prin proprietățile numite tentă (Tint),

umbră (Shade) și tonalitate (Tone).



Tint & Shades
Tenta (Tint) - amestec dintre o culoare pură și alb.
Culori mai deschise decât originalul, culori pastel. Culori pale, liniștitoare, feminine.

Umbră (Shade) - amestec între culoarea de bază și negru. Culorile închise.

Profunzime, putere, mister, accente dure.



Tone

Tonalitatea (Tone) - amestecul culorilor de bază cu orice culoare neutră de gri,
exceptând negrul și albul (extremele).

Subtilitate și complexitate. Note distinctive în decorurile interioare.



Saturation & Lightness
Saturația (Saturation) se referă la intensitatea, puterea, puritatea unei culori. O culoare

baleiază de la pur (100%), până la desaturare completă spre gri (0%).

Senzorial saturația influențează vivacitatea unei culori, de la culori aprinse la culori șterse.

Luminozitatea (Lightness) este gradul de lumină sau întuneric dintr-o culoare. Baleiază de la

o culoare întunecată, închisă (0%) până la o culoare foarte luminoasă (100%). Nuanțele

“originale” au valoarea luminozității în jur de 50%.

https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp

https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp


Scheme de culori



Analoage/similare



Analoage/similare



Analoage/similare



Complementare





Complementare



Triadice



Triadice | complementare



Triadice



Triadice



Tetradice



Tetradice



Monocromatice



Monocromatice



Monocromatice



Modele matematice



Spații de culoare

HSB



Notare hexazecimală



Notare hexazecimală





Color Picker



Swatches, Color Guide & Gradient



Palete de culori





Utile
Generatoare de culori

https://coolors.co/

https://color.adobe.com

http://paletton.com

https://mycolor.space/ Gradiente

https://webgradients.com

https://uigradients.com
Find a color

http://stylifyme.com/

https://color.adobe.com/create/image

https://picular.co

https://chrome.google.com/webstore/detail/co
lorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp

Palete de culori

https://digitalsynopsis.com/design/beautifu
l-color-palettes-combinations-schemes/

https://ro.pinterest.com/awsmcolor/color-
palettes/

Contrast checker
https://accessible-colors.com/
https://contrast-ratio.com/
https://contrastchecker.com/
https://colorable.jxnblk.com/

https://coolors.co/
https://color.adobe.com/
http://paletton.com/
https://mycolor.space/
https://uigradients.com/
http://stylifyme.com/
https://color.adobe.com/create/image
https://picular.co/
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp
https://digitalsynopsis.com/design/beautiful-color-palettes-combinations-schemes/
https://ro.pinterest.com/awsmcolor/color-palettes/
https://accessible-colors.com/
https://contrast-ratio.com/
https://contrastchecker.com/
https://colorable.jxnblk.com/


De unde m-am inspirat?

Exemple - figuri, accesate 10.10.2020

https://color.adobe.com, http://www.color-blindness.com/color-name-hue, 

http://chrysanthos.com/tints-tones-shades 

http://blog.knitpicks.com/color-theory-part-2-exploring-hue-value-tint-shade-tone 

https://www.piccianeri.com/colour-harmony, https://ro.pinterest.com/pin/320459329708579510 

https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp, 
https://www.w3schools.com/colors/colors_schemes.asp

Jason Beaird, The  Principles of Beautiful Web Design, Site Point Pty. Ltd., ISBN 0-9758419-6-3

Williams, Robin. The Non-Designer's Design Book, Pearson Education. Kindle Edition. 

Wells Jean, Intuitive Color & Design: Adventures in Art Quilting, C&T Publishing, ISBN-13: 978-157120785



mihai.onita@upt.ro

facebook.com/onitamihai

https://studbox.ro

@ Alexandra Ungur


