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CAPITOLUL 1

Istoria culorilor -
o trecere in revisti
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Ps ih o logia culorilor

CULOAREA
UNUL DINTRE MARILE MISTERE ALE VIETII

Toate culturile gi civilizaliile au fost interesate de

culori. De la primul om de pe pdmAnt p6ni la cel de azi,

culorile ne-au fascinat gi ne-au nedumerit, ne-au uimit gi

ne-au umplut de incAntare.

Dar ce anume sunt culorile (in afara ului fenomerL pe

care maioritatea suntem binecuvantaU sel vedem zilnic)?
in capitolul acesta vom afla din ce e alcetuit curcubeul qi

care sunt cele trei lucruri de care fiin{ele umane au nevoie
ca si poate distinge culorile. Vd voi cdlduzi pAni la ince-

puturi, ca si urmdrim modul in care ni s-a dezvoltat vede-

rea in culori qi ca se intelegem cum a evoluat e4 ca parte a

unei ample experienfe senzoriale gi emofionale. Vom privi
lumea naturali gi ne vom da seama cE, atunci cAnd e vorba
despre culori 9i despre modul in care le folosim, noi,
oamenii, nu ne deosebim fundamental de alte fiinfe. De

asemene4 vd voi ghida prin istoria psihologiei culorilor,
din zorii ei de acum 2 500 de ani pAnd in prezenf cAnd ne

afldm la granila unei noi paradigme.

CUM VEDEM CULORILE?

LU M INA

Dintr-un punct de vedere, la intrebarea asta e simplu
de rispuns. Culorile sur-rt, pur gi simpltl lumin6. Culorile
sunt lungimile de undi ale luminii care cdl5toreste spre

noi, dinspre Soare.

Lungimile de undd ale luminii pot fi aseminate cu

valurile oceanului. Uneori sunt mai scurte gi mai frecvente,

alteori sunt mai inalte gi mai distanlate. Fiecare culoare are

tsroRra cuLoRtLoR o TREcERE iN REVlsrA

propria ei lungime de undd gi propria ei frecvenF, astfel

diferitele culori pe care noi le vedem sunt difedtele lungimi
de undd ale luminii, care ne parvin la intervale, de asemenea,

diferite. CAnd toate lungimile de undi sunt Percepute
simultar, ele alcetuiesc o lurnini albd, deci lumina albd este,

de fapt, compusi din toate culodle curcubeului, pentru ci
el conline toate lungimile de undi la un loc.

Prima persoani care a inleles din ce e alcdtuit curcubeul

a fost Isaac Newtor! care a descoperit ci o razd de soare

care trece printr-o prismi din sticld poate si descompund

lumina in toate elementele ei componente.

Newton a divizat aceasti gamd a luminii ?n gapte culori -
rogLL oranj (portocaliu), galbery verde, albastru, indigo gi

violet - gi qi-a botezat curcubeul cu denumirea ,,spectrul
culorilor", de la termenul latinesc spectrum, specere, cate

irrseamnd ,,a privi, a vedea". Newton a ales gapte culori,

intrucAt grecii arrtici credeau ?n existenta unei relalii intre
culori, notele muzicale, sistemul solar gi zilele sdptdmAnii.

Spectrul culorilor pomegte de la o nuanld de rogu-inchis,

a cirei lulgime de undd este de 700 de nanometri, 9i merge

pAnd la violet, a cirui lungime de unde este de 400 de nano-

metri (1 nanometru este egal cu o miliardime dintr-un
metru). Qi este singura parte a energiei Soarelui pe care o

putem vedea. Alte forme de radia{ie electromagnetica

sunt undele radio, razele garna, razele X gi microundele.

Lungimile de undd au ajuls si fie mdsurate abia in secolul

al XIX-lea gi tot atunci a fost descoperitd qi lumina din afara

spectrului vizibil. Dincolo de rogu se glsegte domeniul

spectral al radiafilor infrarogii, pe care noi le percepem sub

formi de cdlduri, iar dincolo de violet se afld domeniul

spectral al radiafiilor ultraviolete, care sunt vizibile pentru

unele pdsiri, pentru albine gi pentru alte insecte - tocmai

ultravioletele le ajutd sd giseascd nectarul florilor.
Este cu-adevirat incredibil cd lumina vizibild repre-

zinta o parte atat de mic5 din intregul spectru
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electromagnetic si, cu toate astea, noi, oamenii, putem sa

vedem milioane de culori!

REFLEXIA

La sfArgitul anilor 1660 in periohda in care Newton
is,i desfiqura experimentele, oamenii aveau urmdtoarea
convingere: culoarea insemna un amestec de lumind 9i
intuneric, iar prismele erau cele care ficeau lumina colo-
ratd - gi astfel ajungem la urmitoarea piesi din puzzle-ul
fenomenului culorilor.

Ceea ce Newton a demonstrat a fost c5, de fapt, culoa-
rea este o proprietate a luminii reflectate de obiecte, nu o
propdetate a obiectelor in sine. CAnd ne uitim la un obiec!
culoarea pe care o vedem depinde de lumina care e reflec-
tate de suprafala lui. Obiectele par diferit colorate fiindci
absorb unele lungimi de undd ale luminii, iar pe altele le
reflecti. Ochiul uman nu vede decAt acele culori care se

intorc dinspre obiectele respective - deci acele culori care
sunt reflectate.

Obiectele albe par albe pentru ce ele reflecte toate
culorile. Obiectele negre absorb toate culorile, agadar
nicio lungime de undi a luminii nu e reflectate - iatd
unul dintre motivele pentru care e inconfortabil si te
imbraci cu haine negre intr-o zi cu soare.

CAnd am inceput si invdt despre culori, informalia
aceasta a fost cea care m-a uimit cel mai mult - gi, uneori,
mi mai uimegte qi azi: faptul cd acea culoare pe care noi
o vedem este, de fapt, culoarea care a fost respinsd.
Imaginati-v6, de pildd, cd toate culorile spectrului vizibil
ajung pe suprafa(a acestui mdr rosu. Noi il vedem ca fiind
rogu pentu cA lumina rogie pe care mdrul nu a absorbit-o
este reflectat; spre noi. Toate celelalte lungimi de undi ale
luminii au fost absorbite.

{
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Aqadar, avem nevoie de.lumind, de o suprafald sau de

un obiect care sd reflecte lumina, iar ultimul element care

ne e necesar ca si percepem culorile este ochiul.
Senzafia pe care o cunoagtem drept culoare este de fapt

interpretarea pe care creierul o di sernnalelor provenite de

la ochi, cAnd percep lumina. Iati motivul pentru care, in
intuleric, nu vedem culori. Culoarea este produsul modu-
lui in care ochii interpreteaza lumina. Tehnic vorbind, am

putea sd spunem c6, de fapt, culorile nu exist5. Ele sunt
create doar in clipa in care creierul incearca sA interpreteze
semnalele de lumind pe care le sesizeazi.

Degi noi, oamenii, putem si distingem diferenlele dintre
gaptesprezece milioane de culori, in realitate suntem capabili

se detectAm doar lumina verde, rogie 9i albastrd. Qi facem

asta prin intermediul fotoreceptorilor. in ochi avem doui
tipuri de fotoreceptori: celulele cu bastonage gi celulele cu

con. Celulele r:r bastonage sunt responsabile pentru vederea

in condilii de lumini scdzuti (vederea noctum6) iar celulele

cu con sunt responsabile cu recepfionarea si procesarea nive-

lurilor mai ridicate de lumini - gi cu vederea in culori. ln par-

tea din spate a ochiului avem trei tipuri de celule cu cory care

sunt dedicate unor culori sau lungimi de unde specifice.

Unul este pentru lungimile de undi mari (nuanle de rogu),

urrul este pentru lungimile de undi scurte (nuanle de albas-

tru) Fi unul, pentru lungimi de undd medii (nuanle de verde).

Milioanele de alte culori pe care le vedem sunt rezultatul
conlucrdrii acestor trei tipuri de celule cu con gi al modului ir
care creierul interpreteazA semnalele transmise de ele.

$tili cd, de pildi, cAinii nu vdd multe culori? Asta se

intampli intrucet cAinele nu are in ochi decAt doue tipuri
de celule cu cory in loc de trei. Tipul in plus le oferd oame-

nilor capacitatea si vadi inci multe milioane de culori,
fali de cele vdzute de cAini. Nu vi se pare fantastic?

tsroRrA cuLoRrLoR - o TREcERE TN REVlsrA

DE CE VEDEM CULORILE?

Culorile existi absolut peste tof ins5, pAni in urmd cu

aproximativ treizeci de milioane de ani, strimogii noqtri,

fiinle primitive din clasa mamiferelor, nu prea aveau nevoie

de ele. Acegti strimogi erau animale nocturne gi nu aveau

nevoie sd vadd decat in intuneric. Dar, odatd ce vederea a

inceput sd evolueze, astfel incat sd includd intregul spectru

de lumind vizibilE, culorile au devenit principalul limbaj

semnalizator; capacitatea de a distinge milioane de culori,

de fiecare datd c6nd deschideam ochii, era un element vital

pentru supraviefuire. Culorile ne ajutau si ne gdsim hrana,

se ne atragem partened pentru imperechere Qi se evitdm

diverse tipuri de pericole. Aceaste inlelegere instinctivd gi

subcongtienti a mesajelor codate prin intermediul culorilor

reprezintA insu$i centru I e\istentei.

Nu trebuie decAt si ne uitdm la alte fiinfe, ca sd infele-

gem cum funclioneazd sistemul. Darwin a propus urmi-
toarea teode:in lumea naturale existi trei roluri principale

ale culorilor.

Atlaclia. Perrtt:u ca o specie si supraviefuiasci, membrii

ei trebuie si se imperecheze. Unul dintre principalele

roluri ale culorii este acela de a atrage partenerii sexuali.

Pisdrile procedeazd in acest fel cu mare succes. Masculul

iqi etaleazi penajul viu colorat, danseazi gi cante penhu

a-gi curta partenera.

Prcteclie: cqmuJlaj. De la fasmidele care se inverzesc, ca

sd se piardd printre firele de iarb6, pAni la cilulii-de-mare
pigmei care adopti aceeagi nuanld de rogu precum coralul

in care triiesc, animalele utilizeazi culorile ca sd se prote-

jeze:i s; se dscund,i de prddilori.
De asemenea, intrebuinleazd culorile ca si-ti potenleze

gansele de a se furisa cat mai aproape de prad6, firi sd fie
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vdzute. Mediul inconjurdtor imediat determind culoarea
sau culorile pe care diversele animale le-au adoptat,
prin evolulie, ca sd se camufleze. GAndili-vd, de pildd,
la vulpea-polard, care, in perioada iernii, devine albd, ca

si se confunde perfect cu zdpada.

Proteclie: aaertizare. in vreme ce unele animale aleg
sd se ascund6, altele apeleazd la culori ca si emiti
avertismente: te apropii de mine pe riscul tdu!

in naturd, galbenul, oranjul (portocaliul) gi rogul pot
si indice diverse pericole. Cu cAt culorile sunt mai
intense, cu atAt semnalul de pericol este mai pronunlat.
Oranjul este mai toxic decAt galbenul, iar rogul este mai
toxic decAt oranjul. Semnalul de pericol este si mai puter-
nic cAnd acestor culori le este asociat si negrul. Nu vrefi sd

vi apropiati de pdianjenul Redback, din Australia, care

este colorat in rogu gi negru. Si cu tolii gtim ci insectele
colorate in galben si negru ne vor inlepa.

Apoi mai sunt gi imitatorii: acele vietili care folosesc
culorile ca si dea impresia cd sunt veninoase sau ce sunt alt-
ceva decAt ceea ce sunt i:r realitate - totul din dorinla de a se

proteia. Inofensiva sirfidd imiti, prin colorit, gdrgdunele, ca

o forme de proteclie impotriva potenlialilor prdditori.
Felul in care inlelegem azi culorile poate fi un proces

mai degrabd subcongtient, prin comparatie cu felul in care

inlelegeau culorile strdmoqii nogtri primitivi. Ca dovadi,
avem reactii absolut instinctive la culori, iar aceste reactii
pot fi extraordinar de putemice! Rispundem la culorile
din lurnea care ne inconjoari in prezent aga cum am rds-
puns in alte timpuri gi la culorile din mediul natural in
care am treit. in mod evident, continudrn sd infelegem
mesajele pe care ni le transmit culorile - si continuim sd

folosim culorile ca se ne atragem parteneri sexuali sau ca

si ne ascundem ori se ne proteidm, dupd cum vom vedea
in Capitolul 4.
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NII DOAR CEVA CE VEDEM

Dar lucrurile nu se opresc aici - de fapt, de-abia de

acum devin cu-adevdrat interesante !

CAnd lumina ne pitrunde in ochi, ajungAnd la o celulS

cu bastonag sau Ia o celuld cu cory ea determini elibera-

rea unui transmildtor chimic, ini{iind mesaje electrice

care sunt conduse la creier gi apoi in hipotalamus.
Hipotalamusul, impreuni cu glanda pituitari - o struc-

turi de dimensiunile unui bob de mazire, amplasatd la

baza creierului -, controleazd urmdtoarele:

a

a

a

a

a

metabolismul
apetitul
temperatura corporald
conlinutul de apd (din fesuturi)
somnul
sistemul nervos autonom
funclia sexuald gi cea reproductivi

Asta inseamnd ci subiectul studiat, culorile, nu
reprezinti doar un stimul vizual. Culorile determind in
interiorul nostru Fi modificiri fiziologice. in termeni
psihologici, genereazd o experienfi emofionald.

Eu vid cum se intAmpli asta in randul oamenilor din
public, in timpul prelegerilor pe care le suslin. imi incep

conferinlele proiectAnd pe urr ecran o serie de imagini in
alb gi negru. Dupi un minut sau doud trec la culori. Adicd
pe ecran sunt proiectate exact aceleagi imagini ca mai

devreme, doar cd acum cAmpurile sunt verzi, banana e

galbeni, iar pasirea e albastrd. CAnd pe ecran sunt proiec-

tate imaginile in alb qi negru, toat6 lumea ste cuminte,

pribuqiti in scaune, qi priveqte. ins5, cAnd se ajunge la

imaginile colorate, cu tolii se indreapte de spate. Fiecare

individ din public expir6, umerii i se relaxeazd, iar
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expresia faciald i se modifici. 9i simte o anume legituri
emotionali, care se transpune la nivelul intregului corp.

Cercetdri extrem de serioase privind teoria qi psiholo-
gia culorilor au stabilit ce fiecare culoare are efecte speci-
fice, efecte care ne influen{eaza pe toate cele trei niveluri:
emotional, mental qi fizic. Cu alte cuvinte, diferite lungimi
de undi ale luminii determini sentimente diferite. in
Capitolul 3 vom vedea in ce fel diversele culori pot si ne
excite sau sd ne deprime, pot sA ne linisteasce sau s5 ne
dea energie, pot si ne infurie sau si ne faci fericifi, pot sd

ne dea impresia de cald sau de rece, pot si ne faci sd ne fie
foame sau si ne simlim obosili. Fiecare semnal de culoare
genereazd un anume efect. Fiecare culoare ne afecteazd,

modul in care gAndim, simfim gi ne comportem.

sroRrA cuLoRrLoR o TREcERE iN REVlsrA 27

PSIHOLOGIA CULORILOR _

O SCURTA ISTORIE

EMPEDOCLE, CIRCA 490 - CIRCA 430 i. Hr.

Deqi ideea de a pune in relafie culorile qi cele patru

lipuri de personalilate (vedeti Carl Jung) avea sd se ndsca

peste abia vreo doui mii de ani, bazele ei conceptuale se

regdsesc in lucrdrile filozofului Empedocle, care a impdrfit
materia in patru elemente ale naturii: Focul, Pdm6ntu1,

Aerul gi Apa. Empedocle a numit aceste patru elemente

,,ridicini", considerAnd ci din aceste riddcini sunt create

toate lucrurile, inclusiv toate fiinlele. Filozofului ii plicea

si compare creafia vielii cu crealia picturali. El susfinea ci
viata se nagte dintr-un amestec al acestor Patru elemente,

Ia fel cumpictorul e capabil si zugrdveasci o lume intreagd

intrebuin!6nd doar cAteva culori.


