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INSPIRAMAIS 2020
Acontece nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo. O Inspiramais
marca o início das criações dos setores calçadista, confeccionista e moveleiro, apresentando o lançamento
de mais de 1000 materiais desenvolvidos por empresas focadas no mercado da moda. Informações :
http://www.designbrasil.org.br/agenda/inspiramais-3/
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Cores para
os ambientes
As cores são ondas e desta forma, interferem nas emoções, sentimentos e pensamentos
Dependendo do tipo de cor que você escolhe para um
ambiente ou ou mesmo quando faz contato com outras
pessoas, influencia diretamente na energia de seu público ou clientes e na forma como eles irão se relacionar
com você e com o mundo.
Isso ocorre porque ao escolher as cores das roupas ou objetos que utiliza você lança um estímulo para as pessoas
com as quais interage; por isso é importante saber que
cada uma das cores estimula uma emoção diferente.
CORES COMPLEMENTARES:
são as cores opostas entre si.
Sua aplicação requer a escolha
uma cor dominante para o ambiente, enquanto sua cor complementar é reservada para os
pequenos detalhes da decoração. Isto porque o exagero na
utilização destas cores gera
uma sensação de cansaço e
desgaste visual nos moradores
da residência. O resultado busCores Complementares

Cores
meio-complementares

cado é o contraste entre cores,
e seu efeito é vivo e forte nos
ambientes,por isso deve ser
usado com cautela.
CORES ANÁLOGAS: são as cores adjacentes a uma cor do
círculo cromático, ou seja,
qualquer combinação de cores em sequência. Essa harmonização torna o ambiente
mais suave, sendo que as to-

nalidades semelhantes criam
um efeito visual alegre, mantendo a sensação de unidade
e coerência.
Pode-se observar nesta varanda gourmet a utilização das cores verde, amarelo-alaranjado
e vermelho. Neste caso o verde
e o amarelo têm a mesma base, o amarelo e o mesmo acontece com o amarelo e vermelho, que têm como primário o
vermelho. E por esse motivo
funcionam bem em conjunto,
produzindo um esquema de
cores atrativo.
CORES MEIO-COMPLEMENTARES: é a combinação entre
duas cores análogas e uma
cor complementar, ou três cores trianguladas, ou ainda,
Cores Análogas

Cores neutras

quatro cores análogas e complementares. O segredo aqui,
continua sendo manter uma
tonalidade dominante e usar
as outras em pouco objetos
ou móveis. O resultado é harmônico e inusitado, uma ótima escolha para quem busca
um visual alegre e moderno.
A composição das cores nesta sala com predominância
de tons neutros, deixou o ambiente vivo e versátil. Neste
caso é possível renovar as cores dos objetos sempre que
desejar, sem comprometer a
decoração.
Existem várias formas de se
utilizar combinação de cores
na decoração. O monocromático é o exemplo clássico,
pois o uso de diferentes tons

de uma mesma matriz é de fácil aplicação e traz um visual
contemporâneo para o ambiente, como é possível observar nesta sala.
O único cuidado é que este
esquema carece de contrastes, mas pode ser facilmente
resolvido com os tons mais
fortes, como o preto que aparece nas fotografias e na madeira dos móveis.
CORES NEUTRAS: O mesmo
acontece com as cores neutras, como o branco, o bege e
o cinza, que equilibram a decoração e não enjoam os moradores. Além disso, possibilitam a aplicação das técnicas
citadas acima mantendo a elegância do ambiente.

A INFLUÊNCIA DAS CORES NAS PESSOAS
Vermelho: Chakra da Raíz ou
Básico. Significa paixão e energia. É uma cor quente associada ao poder e a excitação. Os
efeitos no corpo é o aumento
da frequência cardíaca;
Laranja: Chakra do Sacro ou
Sexual. Representa alegria e
sucesso. O efeito no corpo é
que estimula a circulação sanguínea e pode ser usada para
o tratamento de problemas
respiratórios;
Amarelo: Chakra do Plexo Solar. Representa luz e descontração. Vitaliza o coração;
Verde: Chakra do Coração ou
Cardíaco. Representa esperança e saúde. Simboliza a natureza e esta relacionada à renovação. Ajuda a acalmar;
Azul: Chakra da Garganta ou
Laríngeo. Representa tranquilidade e harmonia. Também é
associado à depressão. É refrescante atuando para problemas

de garganta e febre em geral;
Anil: Chakra do Terceiro Olho
ou Frontal: indicado para harmonizar e equilibrar todo o
corpo. E não apresenta contraindicações;
Violeta: Chakra da Coroa ou
Coronal: Ligada à espiritualidade. Funciona como anti-inflamatório.

