ELEMENTS
DEL LLENGUATGE VISUAL
Els elements del llenguatge visual integren qualsevol representació gràficoplàstica. Son la línia, el punt, el color, la textura i el pla.
Els elements visuals d´una imatge son LA LÍNIA, EL PUNT, EL PLA (LES
FORMES), EL COLOR I LA TEXTURA. Segons com sigui la forma (part objectiva)
d´aquests elements, poden expressar-nos una sèrie de sensacions o emocions (part
subjectiva). Es per aixó que conèixer bé aquests elements, i conèixer el que ens
expressen segons com estiguin representats, ens ajuda a fer diferents lectures dels
objectes del nostre entorn. Si apliquem aquests coneixements en el disseny, podem
aconseguir els resultats desitjats segons el producte que estiguem dissenyant.
Per exemple, si vull dissenyar una ampolla de colònia per a bebé i una de perfum per
home, tindré que aplicar uns colors més vius e infantils (groc, blau, rosa) per la colonia
infantil, mentre que utilitzaré colors més elegants i serios (negre, marró, gris) per la de
l'home.
En el següent document podeu trobar de forma detallada més informació sobre els
elements visuals. Clica aquí.

El PUNT
element compositiu.
La línia ha estat aplicada per a crear ombres, volum i espai.

2. la línia com a element expressiu.
LÍNIES RECTES: Contundencia, rigidesa, racionalitat. (figura A)
-VERTICALS: l'elevació, l'equilibri i
l'estabilitat, espiritualitat, moviment
ascendent, descendent. (figura A)
-HORITZONTALS: estatisme, repós,
estabilitat, tranquil·litat i la serenitat (figura C)
-OBLIQÜES: dónen efecte de
dinamisme, tensió, agressivitat, moviment,
acció, caos desordre. (figura E)
-Ascendent: inici de
l´activitat, l'esforç per l'alçament
-Descendent: final de
l´activitat, defalliment.

LÍNIES CORBES: dinamisme, activitat,
vitalitat, proximitat, delicadesa, suavitat.
(figura B)
LINIES TRENCADES: caos, desordre, incertesa, indecisió, trencament.
FORMA RADIAL: dona profunditat, lluminositat, explosió, inclús sorpresa.

A MÁ ALÇADA O EN REGLE:
-TRAÇ: Línia feta a mà alçada té una càrrega expressiva, espontaneïtat,
caràcter,personalitat. Pot transmetre força o suavitat.
-GRAFISME: Línia feta amb regle o compàs: rígida, robusta. Es la que s´empra
pel dibuix tècnic.

El PLA

POSSIBILITATS EXPRESSIVES DEL PLA

Els valors expressius del pla depenen de tots els elements gràfics que té
associats :el color, la forma, la posició i la textura.
Les formes geomètriques proporcionen més sensació d'ordre. Mentre que les
formes orgàniques, en canvi, es perceben més lliures i espontànies.

SEGONS LA POSICIÓ DELS PLANS :
https://www.slideshare.net/andreacruzmora/la-composici-7026197
1. LLEI DE LA COMPENSACIÓ DE MASSES.
El centre d´interés es situa a un costat de la composició, i es compensa
aquest amb altres masses.

2. PES VISUAL I EQUILIBRI COMPOSITIU

La qualitat fonamental del pla com a element visual del disseny és la seva
capacitat per crear la sensació d'espai trimensional. També pot oferir diferents
efectes visuals:

Dinamisme, serenitat, etc.

El PUNT
1. Capacitat expressiva
Tot el que veien o dibuixem es pot descompondre amb punts.

2. Com a element compositiu (concentració, dispersió)

3. Com a focus d’atenció
Pot també crear un efecte de profunditat

LA TEXTURA
La textura és l’aparença externa i superficial dels objectes, coses que ens
envolten. Quan observem el mòn natural o artificial podem descobrir diverses
textures (escorça d´un arbre, pedres, parets, robes, papers, la nostra pell, el
nostre cabell, etc...).
La textura pot ser òptica i visual. Es visual quan les diferencies en superfície
solament poden ser captades per la vista (quan apreciem una fotografia d’un
arbre). En canvi quan també les podem apreciar amb el tacte, es a més a més
de visual, tàctil. Per tant utilitzarem les mateixes paraules per descriure una
textura tàctil que una de visual (rugós, aspre, llis, tova, dura, suau...). En canvi
hi ha paraules que solament s’apliquen a textures visuals : brillant, opac,
apagat, transparent, clar, metàl·lic...

CLASSFICIACIÓ DE LA TEXTURA
La textura pot ser:
-NATURAL O ARTIFICIAL
-REGULAR O IRREGULAR
-VISUAL O TACTIL

https://es.slideshare.net/Barranquita/te
xturas-clasificacin
La textura aporta al disseny sensacions visuals referides a la superfície dels
objectes i són adaptades a la seva funcionalitat.

Textura ADAPTADA
A LA SEVA FUNCIONALITAT
Textura descontextualitzada,
PREDOMINA LA FORMA
PER SOBRE DE LA SEVA FUNCIÓ.

EL COLOR
El color té molta importància en el disseny. És un element visual que, com la
línia, el pla i la textura té qualitats expressives diverses.
Els aspectes estètics del color estan lligats gairebé sempre als psicològics. La
psicologia del color estudia el conjunt de qualitats que les persones
atribueixen als colors i als diversos valors tonals de cadascun.
Connotacions psicològiques atribuïdes a alguns colors:
EL COLOR
-BLANC: puresa, innocència, optimisme, pau.
-PLATA: pau, tenacitat
-GRIS: rutina, pobresa, vellesa, serietat, avorriment
-GROC: alegria, estimulador, provocador.
-TARONJA: entusiasme, incandescència, eufòria.
-VERMELL: passió, violència, activitat, agressivitat,
vitalitat.
-LILA: serenitat, fantasia, moda.
-BLAU: confiança, llibertat, repòs, profunditat.
-VERD: joventut, equilibri (productes ecològics i naturals)
-NEGRE: mort, serietat, luxe, elegància, silenci, misteri.

El color d'un disseny fa que evoqui valors expressius o sensacions diferents: de
realisme, de força i dinamisme o de fantasia.
– El color icònic es
refereix a l'aplicació
del color natural que
se suposa que
l'objecte dissenyat té
en la realitat.

.– El color fantasiós
es manipula el color
d'un disseny, amb
l'objectiu de produir
una sensació
d'inaccessibilitat,
misteri o somieig.

– El color saturat és
l'aplicació del color
pur als dissenys,
permeten aconseguir
efectes més atractius
pel consumidor

