
TAJEMNICE KOLORÓW 



Co to jest kolor? 

Kolor jest po prostu określeniem barwy, czyli najprostszym jej opisem. 

 Oranż, żółty, fiolet, to wszystko są barwy należące do koła barw. 

Im bliżej siebie w kole barw znajdują się dane barwy, tym bardziej 

 ze sobą harmonizują, ponieważ zawierają barwę sąsiadującą. 

Barwy będące w kole barw naprzeciwko siebie – kontrastują ze sobą. 



Podstawowe grupy barw 

1. Chromatyczne, inaczej właściwe (podstawowe): barwy tęczy. 

2. Achromatyczne, inaczej neutralne (obojętne): czerń, biel, szarości. 

3. Brązy tzw. „ziemie”, barwniki pochodzenia mineralnego. 



Ten barwny krążek 

 pokazuje podział  kolorów 

( pigmentów).Obejmuje on  

trzy barwy podstawowe  

 lub pierwotne (P), które  

po wymieszaniu parami 

 dają trzy barwy wtórne (W), 

które  z kolei tworzą 

 barwy  trzeciego rzędu.  
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Koło barw 



Barwy podstawowe 

Żółta 

Niebieska 

Czerwona 

Barwy pochodne 

Zielona 
Fioletowa 
Pomarańczowa 

Nauka o barwach 



Kolor żółty i czerwony 

 daje pomarańczowy 

Kolor żółty i niebieski 

 daje zielony 

Kolor czerwony i niebieski 

 daje fioletowy 

Tajemnica mieszania barw 



KOLORY I KONTRASTY 

Kontrast kolorów otrzymamy zestawiając ze sobą ciemny błękit  

i czerwień o tej samej intensywności. 

Aby oddać prawdziwy kontrast pomiędzy kolorami naturalnymi,  

musimy zastosować wiele reguł opierających się na 

prawidłowościach kontrastów między walorami i kolorami. 

 Czerń obok bieli, ciemny szary obok jasnego szarego lub umieszczenie 

 obok siebie czerni, szarego i bieli prowadzi do kontrastu waloru,  

także ciemny błękit i jasny błękit kontrastują walorami. 

 

Jeżeli jednak błękit jest ciemny, a czerwień jasna,uzyskamy podwójny 

 kontrast – koloru i waloru. 



Przykłady kontrastów 

Kontrasty walorów 

Kontrast kolorów 

Kontrast koloru i waloru 



Zasada kontrastu jednoczesnego 

1. Kolor wydaje się tym  

    jaśniejszy,  

    im ciemniejszy jest 

    otaczający go odcień. 

2. Kolor wydaje się tym 

    ciemniejszy,  

    im jaśniejszy jest  

    otaczający go odcień. 

      



Odcienie i intensywność barw 

Kolor i intensywność 

każdej barwy jest pod 

działaniem optycznym 

znajdującego się obok 

koloru.                         

Każda kompozycja barwna 

polega na układzie i 

dopasowaniu barw, odcieni  

i intensywności. 



Wzmocnienie oddziaływania kolorów 

Jeżeli przyjrzymy się każdemu paskowi od- 

dzielnie, stwierdzimy że żaden z nich nie  

wykazuje zróżnicowania koloru. Jeżeli 

jednak przyjrzymy się paskom w zestawieniu 

z całością, zauważymy, że w każdym z nich 

występuje rodzaj stopniowania i przy górnej 

krawędzi, tam gdzie styka się on z 

ciemniejszym kolorem, wydaje się być 

jaśniejszy,podczas gdy na dole,w sąsiedztwie 

jaśniejszego paska, wydaje się nam nieco 

ciemniejszy. 



Maksymalny kontrast koloru 

Aby osiągnąć maksymalny 

 kontrast waloru, należy zestawić  

ze sobą tylko czerń i biel. 

Maksymalny kontrast koloru 

 osiąga się przez zestawienie 

barw dopełniających. 



Indukcja barw dopełniających 

Każdy kolor 

rzutuje swą 

własną barwę 

dopełniającą na 

sąsiadujące z 

nim odcienie. 



Jeszcze o wzajemności 

barw 
Kolory wzajemnie na siebie 

wpływają. Bez względu       

na to, czy otoczenie ma kolor 

ciemny czy jasny, zimny czy 

ciepły, zawsze zachodzi 

zjawisko wzajemnego 

oddziaływania. Czerwone 

trójkąty mają ten sam odcień, 

zmienia się tylko płaszczyzna 

wokół nich. Zielone trójkąty 

także mają ten sam odcień. 



Temperatura barw  

Określenie „ciepła” czy „zimna” barwa jest rezultatem skojarzeń. 

W naszym doświadczeniu łączymy czerwień, żółć i oranż z ogniem,  

a więc ciepłem. Głęboka, zimna woda ma natomiast kolory niebieskie  

do zieleni. Lód połyskuje błękitem, a więc łączymy niebieski z zimnem. 

Mamy kolory, które nie są jednoznacznie ciepłe czy zimne, są bardziej  

neutralne, np. fioletowo czerwony lub zielonożółty.  

Ciepły czy zimny rodzaj koloru nie zawsze też jest jednoznaczny. 

Tak więc, mamy „ciepłą” zieleń, zwłaszcza gdy dąży do żółci  

lub „zimną” czerwień, gdy zawiera dużą część niebieskiego. 

Generalnie można powiedzieć, że kolor mieszany z żółcią ociepla się, 

mieszany z niebieskim oziębia się.      



Barwy zimne 

Barwy zimne, zwłaszcza błękit i fiolet 

powodują wrażenie oddalenia,  

ciepłe kolory, przede wszystkim żółcień 

i czerwień dają raczej uczucie bliskości. 

Wiedza o kolorach  i umiejętność 

 posługiwania się nimi są wielką  

pomocą przy zaznaczaniu głębi. 



Barwy ciepłe 

Proszę porównać te kolory z poprzednią  

gamą. Można stwierdzić, że jasna zieleń 

i fiolet zaliczane są zarówno do kolorów  

ciepłych, jak i zimnych.  

Są one neutralne i, w zależności  

od dominującej  kolorystyki, dopasowują 

się do pozostałych kolorów obrazu. 



Wymowa barw 

Przyjrzyjcie się tym czterem 

kwadratom i spróbujcie określić  

jak wpływają na was te kolory, 

co się wam z nimi kojarzy. 

Które są ciepłe lub zimne, 

agresywne lub spokojne, 

tajemnicze czy smutne?  

1. 2. 

3. 4. 



Harmonia kolorów 

Odpowiedni dobór kolorów w kompozycji wymaga umiejętności 

harmonizowania ich  przez  podobieństwo i kontrast,  

stosowania prawidłowych powiązań między kolorami,  

ale i przewidywania właściwych efektów w całości. 

 

Celem harmonizowania barw jest osiągnięcie zgodności danego 

 koloru z innym kolorem po to, by uzyskać przyjemną 

 kolorystycznie całość. 

  



Harmonizowanie kolorów 

Nie można zharmonizować dwu barw dopełniających 

 o jednakowych walorach (np. czerwieni i zieleni), rys. 1 i 2.  

Harmonię można natomiast osiągnąć za pomocą dwu barw 

 dopełniających o różnych walorach lub o osłabionych 

wartościach tonu i koloru, rys. 3 . 

1. 

2. 

3. 



Zakończenie 

Kolor jest fascynującym zagadnieniem w naszym życiu. 

Od czasów malarstwa jaskiniowego odgrywa on ważną rolę. 

Pierwsze obrazy, które znamy, zostały namalowane barwami 

ziemi. Nie znano wówczas pigmentów i możliwości ich 

mieszania. Dawni Egipcjanie i Grecy lubili żywe barwy, umieli 

wytwarzać różne kolory. Chińczycy na długo przed naszą erą, 

posługiwali się odcieniami kolorów.  

Kolor jest ważny w naszym życiu. Może wywołać w nas radość 

lub smutek, może pobudzić uwagę lub rozproszyć.  
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