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Creativ Tehnic

A copia dintr-o singură sursă este plagiat!

A copia din două sau mai multe surse este cercetare!













Poftă bună!



Ingrediente

Echilibru vizual
Simetrie și asimetrie

P.A.R.C
Proximitate, Aliniere

Repetiție și Contrast

Ierarhie vizuală
Focalizare și mesaj

Tipuri de ierarhii

Regula celor trei

Grid-uri



Echilibru vizual
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Simetrie



Simetrie



aSimetrie



aSimetrie



aSimetrie



Simetrii
interesante



P. A. R. C.



Proximitate | similaritate

Grupează obiectele împreună - “relație” între elementele apropiate.

Organizare vizuală și intelectuală.



Proximitate

Proximitate



Proximitate

Proximitate



Aliniere
Obiectele nu trebuie plasate în mod arbitrar într-o compoziție.

Există o legătură vizuală (fizică sau cu ajutorul unei linii imaginare) între elemente.

Alinierea crează o stare de confort, comunică clar un mesaj și felul parcurgerii lui.





Aliniere



Aliniere



Aliniere



Aliniere



Repetiție

Unifică părțile distincte dintr-o compoziție și 
le consolidează într-un întreg.

Repetiția aduce consistență.

Esențială într-o singură pagină, critică pentru 
documente multi-pagină.

Nu repetării enervante și copleșitoare!



Repetiție



Repetiție



Repetiție



Titlurile sunt culori diferite dar au același stil.

Ilustrațiile sunt diferite, dar evocă aceeași 
perioadă, anii 50’.

A se observa că grupurile respectă același 
format, aceeași aliniere.

Repetiție



Repetiție



Repetiție

Pachete grafice



Contrastul atrage atenția și transmite un mesaj unitar 

pornind de la obiectul evidențiat.

Fonturi de dimensiuni mari raportate la fonturi cu dimensiuni 
mici.

Un font creativ - artistic raportat la unul evidențiat puternic.

O culoare caldă cu o culoare rece.

O linie subțire cu una puternic evidențiată.

O textură fină cu una grosieră.

Spațieri largi cu grupuri spațiate puțin.

Grafice de dimensiuni mici cu grafice de dimensiuni mari.

….

Contrast



Contrast



Contrast



Contrast



Contrast



PARC



PARC



Ierarhie vizuală



Ierarhie

P.A.R.C



Ierarhie

Dimensiune și scalare



Scalare & 
dimensiune



Ierarhie

Culoare și contrast



Culoare & 
contrast



Ierarhie

Fonturi, culoare și dimensiune



Font
Dimensiuni



Ierarhie

Poziționare și perspectivă



Poziționare
Perspectivă



Poziționare
Perspectivă



Ierarhie

Spațiu negativ



Spațiu 
negativ



Spațiu 
negativ



Spațiu 
negativ



Ierarhie

Spațiu alb / liber/ fundal



Ierarhie

Spațiu alb / liber/ fundal



Ierarhie

Spațiu alb / liber/ fundal



Ierarhie

Regula celor trei



Golden ratio

Golden ration



Fibonacci

Fibonacci



Regula 
celor trei

Regula celor trei



Regula 
celor trei



Regula 
celor trei



Regula 
celor trei



Linii de direcționare

Diagonale



Linii de 
direcționare



Linii de 
direcționare



Linii de 
direcționare



Linii de 
direcționare



Grid-uri





Anatomia unui grid / format



Anatomia unui grid / coloane (columns)



Anatomia unui grid / linii (rows)



Anatomia unui grid / gutter



Anatomia unui grid / module, regions - zones



Anatomia unui grid / margini



Grid layout



Grid layout / manuscript



Grid layout / column



Grid layout / modular



Grid layout / hierarchical



Grid layout / baseline



Grid System / Daniel Schifano Head of Product Design @ Up&Up



Grid System / Vilayat Muslumzada



Rezoluții uzuale 2020/ Shaun Anderson 



Rezoluții uzuale 2021/ Microsoft
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