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Miért jó ez a gyorstalpaló?
Színek mindenütt vannak: a ruhádon, a körmödön, az utcán, a telefonon,  a
kávézóban, a buszon. És tudtad, mi mindenre képesek? Csomó mindenre!
Milyen színű öblítőt szoktál venni? Ha valami barna vagy zöld csomagolásban van,
az valószínűleg eco vagy bio.  A színek hatnak a hangulatunkra: a sárga felvidít, a
piros pörget, a zöld nyugtat. A színek hatnak a hőérzékelésünkre is. Nagyon nagyon
meleg nyári napon milyen színre szoktál gondolni? Fogadok, hogy a kékre vagy a
fehérre.

A színekhez mindenkinek van egy egyéni, sajátos viszonya. Biztos van kedvenc
színed és olyan, amilyen színű ruhát fel nem vennél. Vannak olyan asszociációk,
amik belénk ívódtak:a menyassszony ruhája fehér, az ünneplő fekete-fehér, ha
valami tiszta, az fehér, az ég kék, a tulipán piros , a napocska sárga, a télapó piros,
sőt a hóember orra is piros. Micimackó pólója piros, Mackó pedig narancssárga,
Malacka rózsaszín. A színek nagyon nagyon sok mindent képesek befolyásolni: a
hangulatunkat, a hőérzékelésünket, a térérzékelésünket, a vérnyomásunkataz
étvágyunkat, satöbbi satöbbi. Ezért érdemes megismerkedni a színek
szuperképességeivel, mielőtt nekifogsz és átszínezed a lakást!
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A színkör
Tuti, hogy tanultad a suliban, de pont nem figyeltél oda a rajzórán. Ez egy kör, amit 12 egyenlő
részre osztunk, ez 12 színt jelent. 3 alap + 3 másodrendbeli + 6 harmadrendbeli szín

Kép: wikipedia

ALAP
vörös
kék
sárga

MÁSODRENDBELI
zöld
narancs
ibolya

HARMADRENDBELI
kékeszöld
sárgászöld

Az alapszíneket nem lehet 
más színekből előállítani,
viszont  minden más színt az
alapszínekből keverünk ki.

Az alapszíneből keverjük ki
Zöld = kék+sárga
Narancs = vörös+sárga
Iboly = vörös + kék

Kattints ide és olvass!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/a-segitokesz-szinkor/
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A színkörről még

Tuti rájöttél már erre is már az általánosban, rajz órán.  Ha egy
színhez fehéret keversz, akkor világosabb lesz. Ha egy színhez
feketét keversz, akkor sötétebb lesz. Ha két színt keversz, akkor a
két szín arányától függően lesz sötétebb vagy világosabb az új
szín, és ettől függően lesz hidegebb vagy melegebb hatású.
Egyszerű!

A színek képesek a hőérzetünket is befolyásolni. Ezt is tudtad!
Milyen színre gondolsz nagy melegben, hogy majd felfrissít? A
kékre?Milyen színre gondolsz nagy hidegben, hogy majd
felmelegít? Valami pirosas, sárgás, narancsosra, nem? Milyen
színű a napocska?Sárga! Milyen színű egy igazi görög falu?
Fehér-kék!

Kattints IDE és olvass többet!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/a-segitokesz-szinkor/


Ezek a színek általában jól passzolnak a
klasszikus stílusokhoz (és ez nem azt jelenti, hogy
a hideg színek nem). Ha úgy érzed, hogy nagyon
sok meleg színt használtá, próbálj egyensúlyozni:
tegyél bele  1 – 2 hideg színt. A semleges színek,
a fekete-fehér jól jönnek a meleg színek mellé , 
 tovább „fűthetik” vagy hűsíthetik a hatást attól
függően, hogy milyen árnyalatot választasz
közülük.
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Meleg színek
Meleg szín a vörös, a sárga és a narancssárga.
Most a rózsaszínt is ide fogom sorolni. A meleg
színek barátságosak, otthonos hangulatot
teremtenek, képesek szűkíteni a teret,
melegebbnek érezheted tőle a teret. Ezen kívül
stimulálnak, pörgetnek, cselekvésre ösztönöznek,
azaz nem hagynak pihenni, koncentrálni.

Kép: laurelberninteriors

Kattints IDE és olvass többet!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/szinek-szuperkepessegei-hideg-es-meleg-szinek/


Hideg szín a kék, a zöld és az ibolya. A hideg
színek nyugodt, letisztult hangulatot teremtenek,
képesek tágítani a teret, befolyásolják a
hőérzetet: hűvösebbnek érezheted tőle a teret, és
nyugtatnak, azaz nagyon jó választás olyan
helyre, ahol pihenni, relaxálni szeretnél, de
olyanra is, ahol dolgozol pl otthoni iroda,
merthogy nagyon jól lehet koncentrálni a
környezetükben. A hideg színekkel azt az illúziót
lehet kelteni, hogy egy szoba tágasabb. Vigyázz,
mert kifejezetten „fagyos” hangulatot is
teremthetsz pl. egy rosszul megválasztott fehérrel
és így  steril, barátságtalan érzést kelthetsz. A
hideg színek akkor működnek a legjobban, ha
világos térben használod őket. A hideg színek
általában a modern stílusok mellett működnek jól. 
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Hideg színek

Kép: centsationalgirl

Kattints IDE és olvass többet!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/szinek-szuperkepessegei-hideg-es-meleg-szinek/


Ezek a színek azok, amiket nem láttál a színkörben.
Valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy  azok a
színek, amikre nem mondod azt, hogy szín, vagy nem
mondod azt, hogy színesek. Tudományosabban
telítetlen színek, azaz önmagukon kívül tartalmaznak
még feketét, fehéret, vagy szürkét. Nincsenek rajta a
színkörön. Az lehet, hogy “nem színesek”, de
mindegyiknek van egy kis beütése és erre nagyon kell
figyelni. Mondjuk egy bézs milyen bézs.Mert lehet a
bézsnek picit arany, vagy picit rózsaszín, vagy éppen
sárgás vagy szürkés beütése.
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Semleges színek, a jolly jokerek

Kép: decoholic

Kattints IDE és olvass többet!

Sok-sok szuperképességük van. Nyugodt hatást keltenek, nem ízlésérzékenyek., mindegy milyen
stílust választasz, passzolni fognak. Semleges alapot adnak, ezért bármilyen színpalettára be
tudod válogatni őket,  kiemelhetsz, erősíthetsz velük más színeket.  Használhatsz bonyolult és
extrém mintákat vagy anyagokat is, akkor sem lesz zsúfolt az összkép. A harmónia,a rend, a
tisztaság és a nyugalom érzését keltik. Sokoldalúak: az összkép lehet elegáns, lehet egyszerű,
lehet tiszta, lehet extravagáns, és még sorolhatnám. Jolly jokerek, na.

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/szinek-jolly-jokerei-semleges-szinek/


Ezt az elegáns párost a színelmélet nem tekinti
színnek, de legalább azt mondja, hogy
semleges színűek. Azt mondják, hogy
akromatikus. Fizika órán tanultuk, hogy: A
szemünk azt a testet vagy felületet feketének
érzékeli, ami egyáltalán nem, vagy csak nagyon
gyengén verzi vissza a látható fényt. A fehér
pedig annak a felületnek a színe, amely a fény
teljes spektrumát változatlanul veri vissza.
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A klasszikus fekete, fehér, fekete-fehér

kép:boligliv

Kattints IDE és olvass többet!

Tehát, ha nagyon röviden summázzzuk és
coelhoi magassságokba repülünk, akkor a fehér
jelenti a  "minden szín"t, a fekete pedig a színek
hiányát. Legfőbb szuperképességük, hogy  nem
lehet tévedni velük. Klasszikusan elegánsak,
mindenhez passzolnak és minden passzol
hozzájuk.

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/bemutatkoznak-szinek-harmadik-resz-fekete-feher-es-fekete-feher/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/szinek-jolly-jokerei-semleges-szinek/


Bemutatkoznak a színek
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Kép: canva, pinterest

Kattints és olvass többet!
meleg színek
hideg színek

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/bemutatkoznak-szinek-elso-resz-meleg-szinek/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/bemutatkoznak-szinek-masodik-resz-hideg-szinek/


Bemutatkoznak a színek
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Kép: canva, pinterest

Kattints és olvass többet!
semleges színek

fekete, fehér, feketefehér
semleges színek 2

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/bemutatkoznak-szinek-nagyedik-resz-jolly-jokerek-barna-es-szurke/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/bemutatkoznak-szinek-harmadik-resz-fekete-feher-es-fekete-feher/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/a-szuper-bezs/
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Mi maradt ki? Miszkeco gyorstalpalók

Színharmóniák

A színek kapcsolata, egymáshoz való
viszonya. Azért jó tudni erről, mert tök jó
ötleteket és mankót adhatnak, mikor
kiválasztod a lakásod színeit

Színek kombinálása

Az elméleted tudod.  Na de a hogy
használd ezt a gyakorlaban?

Trükkök

Hallottál már olyanról, hogy színpaletta?
Vagy színterv?

Kattints a képre és töltsd le a többit is!

http://www.miszkeco.hu/1991-2/
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Mi maradt ki? Miszkeco sorozatok

Mindent a színekről

Itt még többet megtudhatsz a színekről, sőt
elolvashatod, mi az a taupe vagy a greige.
Itt még több trükköt megtudhatsz a színek
használatáról. Vagy elolvashatod, mik az
év színei. Sőt. Megtudhatod, mi az a
színterv vagy a színpaletta.

Színes szobák

Színek és helyiségek szerint keress!
Nézegess rózsaszín fürdőszobákat, sárga
konyhákat vagy zöld nappalikat!

Kattints a képre és olvasd!

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/

