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Αλλ Τηε Χολουρσ Οφ ∆αρκνεσσ ∆χι
Βανκσ 18
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ
δοχυµεντσ οφ τηισ αλλ τηε χολουρσ οφ δαρκνεσσ δχι βανκσ
18 βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε ερα το σπενδ το γο
το τηε βοοκ σταρτ ασ χοµπετεντλψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν
σοµε χασεσ, ψου λικεωισε ρεαχη νοτ δισχοϖερ τηε µεσσαγε
αλλ τηε χολουρσ οφ δαρκνεσσ δχι βανκσ 18 τηατ ψου αρε
λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ δεφινιτελψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, αφτερωαρδ ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ
βε τηερεφορε τοταλλψ εασψ το γετ ασ χαπαβλψ ασ δοωνλοαδ
γυιδε αλλ τηε χολουρσ οφ δαρκνεσσ δχι βανκσ 18
Ιτ ωιλλ νοτ αλλοω µανψ γροω ολδ ασ ωε εξπλαιν βεφορε. Ψου
χαν αχχοµπλιση ιτ εϖεν ιφ ηαµ ιτ υπ σοµετηινγ ελσε ατ
ηουσε ανδ εϖεν ιν ψουρ ωορκπλαχε. ιν ϖιεω οφ τηατ εασψ!
Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε πρεσεντ
βελοω ασ ωιτη εασε ασ ρεϖιεω αλλ τηε χολουρσ οφ
δαρκνεσσ δχι βανκσ 18 ωηατ ψου βεηινδ το ρεαδ!
Αλλ Τηε Χολουρσ Οφ ∆αρκνεσσ
Τηεορψ οφ Χολουρσ (Γερµαν: Ζυρ Φαρβενλεηρε) ισ α βοοκ
βψ ϑοηανν Ωολφγανγ ϖον Γοετηε αβουτ τηε ποετ∋σ ϖιεωσ ον
τηε νατυρε οφ χολουρσ ανδ ηοω τηεσε αρε περχειϖεδ βψ
ηυµανσ. Ιτ ωασ πυβλισηεδ ιν Γερµαν ιν 1810 ανδ ιν Ενγλιση
ιν 1840. Τηε βοοκ χονταινσ δεταιλεδ δεσχριπτιονσ οφ
πηενοµενα συχη ασ χολουρεδ σηαδοωσ, ρεφραχτιον, ανδ
χηροµατιχ αβερρατιον.
Τηεορψ οφ Χολουρσ − Ωικιπεδια
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∆αρκνεσσ, τηε διρεχτ οπποσιτε οφ λιγητνεσσ, ισ δεφινεδ ασ α
λαχκ οφ ιλλυµινατιον, αν αβσενχε οφ ϖισιβλε λιγητ, ορ α
συρφαχε τηατ αβσορβσ λιγητ, συχη ασ βλαχκ ορ βροων..
Ηυµαν ϖισιον ισ υναβλε το διστινγυιση χολορσ ιν
χονδιτιονσ οφ ϖερψ λοω λυµινανχε.Τηισ ισ βεχαυσε τηε ηυε
σενσιτιϖε πηοτορεχεπτορ χελλσ ον τηε ρετινα αρε ιναχτιϖε
ωηεν λιγητ λεϖελσ αρε ινσυφφιχιεντ, ιν τηε ρανγε οφ ϖισυαλ
...
∆αρκνεσσ − Ωικιπεδια
Τηε µαιν χολουρ ισ τηε λαργεστ, τηε χοµπλιµενταρψ ανδ
τριαδιχ χολουρσ αρε τηε αχχεσσοριεσ οφ διφφερεντ σιζεσ,
αλλ χοολ υνδερτονε, το µε περσοναλλψ δοεσντ χλαση βυτ
τηε ωεαρερ βελιεϖεδ τηεψ αλλ διδ.
Ωηατ αρε Χλασηινγ Χολουρσ? − Ινσιδε Ουτ Στψλε
Πυρπλε ισ α περπλεξινγ χολουρ βυτ ιτ δοεσντ ηαϖε το βε.
Ωηιλε µανψ ασσοχιατε πυρπλε ωιτη ιντριγυε ανδ µψστερψ,
τηισ πρεττψ ηυε χαν αδδ α σπλαση οφ λιφε το αν
οτηερωισε βορινγ λοοκ. Ψου ϕυστ νεεδ το κνοω ωηατ γοεσ
ωιτη πυρπλε. Λετσ λοοκ ατ σοµε οφ τηε βεστ χολουρσ τηατ
µατχη ωιτη πυρπλε.
Χολουρσ Τηατ Γο ωιτη Πυρπλε: 10 Χοµπλιµενταρψ Χολουρ
...
Φευερλανδµεεργρν Τιερρα δελ Φυεγο σεα γρεεν. ΡΑΛ 180 85
15. Βεργσεεηελλτρκισ Παλε µουνταιν λακε τυρθυοισε
Αλλ ΡΑΛ χολουρσ | ΡΑΛ Χολουρσ
Αλλ χολουρσ µεντιονεδ ιν τηε Χαρε ανδ Χοννεχτ παλεττε
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ηαϖε ωαρµ τονεσ ωηιχη αρε περφεχτ φορ χρεατινγ χαλµ ιν
ανψ ροοµ. Νατασηα εξπλαινσ τηε ινσπιρατιον βεηινδ τηισ;
Οϖερ τηε λαστ 18 µοντησ, τηερε ηασ βεεν α ηυγε αµουντ οφ
ανξιετψ φορ α λοτ οφ πεοπλε, ανδ τηε ινσταντ χηανγε οφ
λιφεστψλε µεαντ τηατ ουρ ηοµεσ συδδενλψ βεχαµε πλαχεσ
τηατ ωε δεµανδεδ α λοτ φροµ.
Παιντ τρενδσ 2022 εξπερτ ρεϖεαλ κεψ χολουρσ φορ ...
Γρεατ τιπσ, ϖερψ υσεφυλλ. Νοω Ι χαν υνδερστανδ ηοω το
βυιλδ µψ παιντινγσ. Ι ωασ αλσο δισαπποιντεδ µψ παιντινγσ
βεαχυσε οφ δαρκνεσσ σο Ι σταρτεδ το υσε α λοτ ωηιτε. Ιτ
ωασ ρεαλλψ λιγητερ βυτ διδντ ωορκΙ ωαντεδ το µακε
χοντραστ υσινγ δαρκ ανδ λιγητ χολουρσ. Ι διδντ κνοω
αβουτ ωαρµ ανδ χολδ χολουρσ ανδ Ι οωνεδ αβουτ 20 κινδ οφ
χολουρσ!
Τηε 3 Τριχκσ οφ Χοµπλεµενταρψ Χολουρσ ψου χαν Λεαρν
φροµ ...
Παιντ Ιτ, Βλαχκ Λψριχσ: Ι σεε α ρεδ δοορ ανδ Ι ωαντ ιτ
παιντεδ βλαχκ / Νο χολουρσ ανψµορε, Ι ωαντ τηεµ το τυρν
βλαχκ / Ι σεε τηε γιρλσ ωαλκ βψ δρεσσεδ ιν τηειρ συµµερ
χλοτηεσ / Ι ηαϖε το τυρν µψ ηεαδ
Τηε Ρολλινγ Στονεσ Παιντ Ιτ, Βλαχκ Λψριχσ | Γενιυσ
Λψριχσ
ΣΗΑΩ ΤΗΕΑΤΡΕΣ ΙΜΑΞ → ισ προυδ το φεατυρε τηε φιρστ
ΙΜΑΞ διγιταλ τεχηνολογψ ιν Σινγαπορε ιν προϖιδινγ α
πρεµιυµ εντερταινµεντ εξπεριενχε. Μοϖιε−γοερσ ωιλλ ενϕοψ
µοϖιεσ ιν αν εντιρελψ ρεϖολυτιοναρψ ωαψ ωιτη λαργερ−
τηαν−λιφε χρψσταλ−χλεαρ ιµαγεσ ον σπεχιαλλψ−δεσιγνεδ
σχρεενσ, ενηανχεδ βψ στατε−οφ−τηε−αρτ διγιταλ συρρουνδ
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σουνδ τηατ φιλλσ τηε τηεατρε ωιτη λιφελικε σουνδ.
Σηαω Τηεατρεσ ΙΜΑΞ→
Ωηερεασ δαρκ χολουρσ, ον τηε οτηερ ηανδ, µακε ψουρ
ηουσε λοοκ δυλλ ανδ ποορλψ λιτ. Νο µαττερ ηοω ωελλ λιτ
ψου ωαντ το µακε ψουρ ηουσε λοοκ, δαρκ χολουρσ ωιλλ, οφ
χουρσε, φιλλ ιτ ωιτη δαρκνεσσ. Ιτ ...
Βλαχκ Ουτ: 4 Ρεασονσ ωηψ ψου σηουλδ νεϖερ παιντ ψουρ
ηουσε ...
Α χοµπαρισον οφ α νυµβερ οφ Κατε Μιδδλετον∋σ ουτφιτσ
τηρουγη τηε ψεαρσ ηασ σηοων τηατ τηε ∆υχηεσσ οφ
Χαµβριδγε αππεαρσ το βυψ τωο οφ εαχη οφ ηερ φαϖουριτε
ουτφιτσ − ιν διφφερεντ χολουρσ.
Ηοω στψλιση Κατε σεεµσ το βυψ αλλ ηερ φαϖουριτε ουτφιτσ
ιν ...
Υσινγ α µονοχηροµατιχ σχαλε χαν ηελπ γιϖε τηε υσερ α
σενσε οφ χοµπλετενεσσ βασεδ ον δαρκνεσσ/λιγητνεσσ βυτ
ωηεν χοµπαρινγ τηε χολορσ το ονε ανοτηερ (συχη ασ ιν α
γριδ) ... ινϖερτ τηε χολουρσ δεπενδινγ ον ωηετηερ ηιγη ισ
γοοδ ορ βαδ. Ι ωουλδ αλωαψσ υσε τηε χοολ σιδε οφ τηε
σπεχτρυµ φορ γοοδ, ανδ τηε ωαρµερ σιδε φορ βαδ.
χολορ − Χολουρσ φορ προϕεχτ στατυσ − Υσερ Εξπεριενχε
Σταχκ ...
∆ραχυλα: Πρινχε οφ ∆αρκνεσσ: ∆ιρεχτεδ βψ Τερενχε Φισηερ.
Ωιτη Χηριστοπηερ Λεε, Βαρβαρα Σηελλεψ, Ανδρεω Κειρ,
Φρανχισ Ματτηεωσ. ∆ραχυλα ισ ρεσυρρεχτεδ, πρεψινγ ον
φουρ υνσυσπεχτινγ ϖισιτορσ το ηισ χαστλε.
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∆ραχυλα: Πρινχε οφ ∆αρκνεσσ (1966) − ΙΜ∆β
∆οντ ωορρψ αβουτ τηε εξαχτ χολουρσ ορ βρανδσ τηατ α
τυτορ υσεσ. ςαριαβλεσ ιν χολουρ µακε−υπ οφτεν µακε α
σεαρχη φορ τηε περφεχτ συβστιτυτε χουντερ−προδυχτιϖε.
Λεαρν το υσε τηε χολουρσ ψου ηαϖε αλρεαδψ βψ χρεατινγ α
χολουρ χηαρτ ορ χηαρτσ. Ιφ ψου µυστ σεαρχη φορ α
συβστιτυτε, σταρτ ωιτη τηε Π Νυµβερσ ον τηε
µανυφαχτυρερσ ωεβσιτεσ. Βυτ...
Ηοω το Συβστιτυτε Χολουρσ Τηατ Ψου ∆ον∋τ Ηαϖε |
ΑρτΤυτορ
Αλλ Ι σαω ωασ τηε δαρκνεσσ οφ τηε νιγητ βυτ Ι ϖερψ
στρονγλψ κνεω σοµετηινγ ωασ τηερε ανδ Ι ωασντ αφραιδ οφ
ιτ. ... µορνινγ ανδ Ι ηαϖε 5 λαργε ρεδδιση ανδ ορανγε ορβσ
χιρχλεδ αρουνδ µε ανδ ονε τηατ ισ ριγητ ιν φροντ οφ µε
ωηιχη ιτσ χολουρσ αρε στρονγερ ωιτη α ωισπ ινσιδε ιτ ανδ α
2 ωισπσ ιν τηε βαχκγρουνδ.
Ορβ Χολουρσ ανδ Τηειρ Μεανινγσ | Ωισηινγ Μοον
Σηαδεσ οφ γρεψ, βλυεσ, ρεδσ, ανδ γρεενσ. Ωε αλλ λοϖε το ...
Βυτ ωηατ ιφ ωε τελλ ψου τηατ ψου σηουλδ ρεφραιν φροµ
παιντινγ ψουρ ηουσε ωιτη δαρκ χολουρσ ... οφ χουρσε, φιλλ
ιτ ωιτη δαρκνεσσ ...
Βλαχκ Ουτ: 4 Ρεασονσ ωηψ σηουλδ νεϖερ παιντ ψουρ ηουσε
...
Τηε Τοπ 10 ∆ΑΡΚΕΡ Παιντ Χολουρσ φορ α ∆αρκ Ροοµ
(Σηερωιν Ω. ανδ Βενϕαµιν Μ.) Παρτνερ ποστ το Τηε Βεστ
ΛΙΓΗΤ παιντ χολουρσ φορ α δαρκ ροοµ ορ βασεµεντ. ... βυτ
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ονχε ατ τηε βοττοµ οφ τηε σταιρσ τηερε ισ δαρκνεσσ ανδ τηε
χειλινγ φιλλεδ ωιτη δροπ βοξεσ ηολδινγ τηε πλυµβινγ, ετχ. Ι
βιτ τηε βυλλιτ ανδ παιντεδ ωαλλσ ανδ χειλινγ Ραχχοον
Ηολλοω.
Τηε 10 Βεστ ∆ΑΡΚ Χολουρσ φορ α ∆αρκ Ροοµ ορ Βασεµεντ ...
Μορε στυδιεσ οφ χολουρ χαµε λατερ, λικε Γερµαν ποετ,
πηιλοσοπηερ, αρτιστ ανδ σχιεντιστ ϑοηανν Ωολφγανγ ϖον
Γοετηεσ (1749 1832) 1810 Τηεορψ οφ Χολουρσ, ιν ωηιχη
ηε τολδ υσ χολουρσ αρε τηε δεεδσ ανδ συφφερινγσ οφ
λιγητ, ανδ Αβραηαµ Γοττλοβ Ωερνερσ 1814 Νοµενχλατυρε
οφ Χολουρσ: Αδαπτεδ το Ζοολογψ, Βοτανψ, Χηεµιστρψ,
Μινεραλογψ, Ανατοµψ, ανδ τηε Αρτσ α ωορκ Χηαρλεσ
∆αρωιν ...
Α Βεαυτιφυλ Γυιδε Το Βλενδινγ Ανδ Μακινγ Χολουρσ φροµ
1692 ...
Μιξινγ 2 Ηαιρ Χολουρσ γιϖεσ ψου ινχρεδιβλε φρεεδοµ ανδ
τηε αβιλιτψ το διχτατε ψουρ Ηαιρ Χολουρσ
Λιγητνεσσ/∆αρκνεσσ, ηυε ανδ αµουντ οφ ϖιβρανχψ. Μιξινγ
Ηαιρ Χολουρσ γιϖεσ ψου τηε αβιλιτψ το: Χρεατε α χυστοµ
Ηαιρ Χολουρ τηατ φιτσ ψουρ ταστε. Αχηιεϖε τηατ ιν−
βετωεεν Ηαιρ Χολουρ.
Ηαιρ 101: Ηοω το Μιξ Τωο Ηαιρ Χολουρσ Τογετηερ Μψ ...
Ηονδα Αφριχα Τωιν ισ α αδϖεντυρε βικε αϖαιλαβλε ατ α
σταρτινγ πριχε οφ Ρσ. 15,97,962 ιν Ινδια. Ιτ ισ αϖαιλαβλε ιν 2
ϖαριαντσ ανδ 2 χολουρσ ωιτη τοπ ϖαριαντ πριχε σταρτινγ
φροµ Ρσ. 17,52,104.
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