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Faça o download ou leia online A psicologia das cores
Eva Heller , Nós conhecemos muito mais sentimentos do que
cores. Por isso, cada cor pode produzir muitos efeitos
diferentes, e às vezes contraditórios. Um mesmo tom de
vermelho pode ser erótico ou chocante, inoportuno ou nobre.
Um mesmo verde pode parecer saudável, venenoso ou
tranquilizante. Um amarelo, radiante ou pungente... Toda cor
tem seu significado. Seu efeito é determinado pelo contexto, e
as pessoas que trabalham com as cores deveriam conhecer a
fundo estes contextos e efeitos.
Este livro aborda a relação entre as cores e nossos
sentimentos, e demonstra que não se combinam por acaso, já
que as associações entre ambas não são apenas questões de
gosto, mas sim experiências universais que estão
profundamente enraizadas em nossa linguagem e em nosso
pensamento. Organizada em treze capítulos, correspondentes
a treze cores diferentes, a obra proporciona uma grande
quantidade e variedade de informações sobre as cores: de
ditados e saberes populares até sua utilização no design de produtos, os diversos testes baseados em
cores, o processo de cura por meio delas, a manipulação de pessoas, os nomes e sobrenomes
relacionados às cores, etc.
A diversidade desta abordagem faz da obra de Eva Heller uma ferramenta indispensável para
artistas, terapeutas, designers gráficos e industriais, decoradores, arquitetos, designers de moda,
publicitários e todas as pessoas que trabalham com as cores como ferramenta fundamental. Um livro
que já se tornou um clássico.
Eva Heller (1948-2008) estudou sociologia e psicologia na Universidade Livre de Berlim.
Especialista em teoria das cores, escreveu diversos livros sobre as cores e suas implicações
culturais, entre eles A psicologia das cores (Editora Gustavo Gili, 2007), que já se tornou um clássico
nesta matéria, e diversas publicações para crianças, como Die wahre Geschichte von allen Farben [A
verdadeira história das cores] (2006), que foi selecionado para a lista de honra do Prêmio Alemão de
Literatura Juvenil. Ganhou fama como autora de ficção pelo romance Beim nächsten Mann wird alles
anders [Com o próximo homem tudo será diferente] (1987).

PDF File: A psicologia das cores

Faça o download ou leia online A psicologia das cores Eva Heller , Nós conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Por isso,
cada cor pode produzir muitos efeitos diferentes, e às vezes contraditórios. Um mesmo tom de...

Ler Livro Online A Psicologia Das Cores Eva
Heller
Faça o download ou leia online A psicologia das cores Eva Heller , The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because a psicologia das cores are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your a psicologia das cores so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
a psicologia das cores are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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