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Rozehrajte svÛj um
ve v‰ech barvách
Lidsk˘ zrak pﬁekoná ve‰kerou fantazii. Pﬁíkladem budiÏ zku‰ené oko koloristÛ rozeznávající ãtyﬁicet odstínÛ ãerné. Chcete porozumût malování? Musíte barvu pochopit!
Poznejte, co dokáÏí pouhé tﬁi primární barvy, objevte nové obzory pﬁi míchání jednotliv˘ch tónÛ, s jejichÏ pomocí stvoﬁíte v‰echny barvy (nejen) jarní pﬁírody.
pomocí sklenûného hranolu rozloÏení
bílého svûtla. Hranol rozloÏil sloÏené svûtlo
na svûtla jednoduchá, monochromatická,
a ta se ﬁadí vedle sebe do barevného
pruhu, zvaného spektrum. Barevné tóny
v nûm pﬁecházejí od fialové, modré pﬁes
Ïlutou k ãervené. Tuto nádheru pozorujeme okem, pﬁesnûji ﬁeãeno v sítnici oka,
buÀkami zvan˘mi ãípky. Jsou trojího
druhu, nûkteré reagují pﬁeváÏnû na modré
svûtlo, dal‰í jsou citlivé k opaãnému konci
spektra, k ãervenému, a tﬁetí druh ãípkÛ
umí zachytit stﬁedovou oblast, tj. zelenou.

Barevná skládaãka

NasyÈte a prosvûtlujte
âerná, odstíny ‰edé a bílá patﬁí k tzv.
nepestr˘m barvám.V‰echny ostatní
oznaãujeme termínem barvy pestré,
u nichÏ rozeznáváme tón, sytost a svûtlost. Pokud hovoﬁíme o barvû a ﬁíkáme,
Ïe je ‰molkovû, pomnûnkovû, chrpovû
nebo námoﬁnicky modrá, pojmenováváme
její tón, hovorovû barvu. V malíﬁství se
pro oznaãení rÛzn˘ch barevn˘ch tónÛ
pouÏívají názvy odvozené od barevn˘ch
pigmentÛ a barviv, napﬁ. rumûlka. KaÏdá
barva má svoji sytost. Mdlé, nenápadné
barvy mají malou sytost, nepestré barvy
dokonce nulovou, na rozdíl pestré,
kﬁiklavé, vynikají sytostí. Barevné tóny
mÛÏeme znesytit ãi lomit pﬁidáním ‰edé
(zkuste si pﬁimíchat do ãisté barvy ‰edou).
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Barevnou vlastností pﬁedmûtÛ je také
svûtlost, podle níÏ odhadujeme, jakou
pomûrnou ãást dopadajícího svûtla pﬁedmût odráÏí nebo propustí. Nejsvûtlej‰í
sama o sobû se jeví Ïlutá, na opaãném
konci stojí modrá. Barvu mÛÏeme zesvûtlit
nebo ztmavit pﬁidáním bûloby ãi ãernû.
Tím dostáváme barvu bledou nebo
tmavou. V‰imnûme si, jak pﬁidáním bûloby
sice stoupne svûtlost, souãasnû klesá
sytost. Jednoznaãnû do va‰í palety tedy
doporuãujeme barvu bílou a ãernou.
Zkuste poãítat: rozli‰íme-li 50 tónÛ, 50
sytostí a 50 svûtlostí, pak získáme 50 x 50
x 50, tedy ohromnou barevnou ‰kálu.
Také je vám vlastní proniknout do tajÛ
dané problematiky je‰tû hloubûji? Vybavte
si pokus v hodinû fyziky. Uãitel pﬁedvádûl

S P E C I Á L

2 0 0 6

Pamatujte, smícháme-li v urãitém pomûru
jen modré, zelené a ãervené svûtlo,
získáme vjem barevného svûtla libovolného tónu. Pak mluvíme o aditivním
míchání základních barev (sãítací metoda),
kdy platí:
zelená + ãervená = Ïlutá
ãervená + modrá = purpurová
modrá + zelená = azurová
modrá + zelená + ãervená = bílá
Barevná televize, fotografie a barevn˘ tisk
jsou postaveny právû na této základní
skladbû. Svûtlem v‰ak nemÛÏeme malovat. V práci nail artistÛ pouÏíváme dal‰í
proces - subtrakci barev (odãítací metoda). Barvy lze docílit tak, Ïe modulujeme
sloÏky bílého svûtla pomocí filtrÛ pouze tﬁí
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tónÛ, zvan˘ch normální. Tûmi jsou:
Ïlut˘ - citrónová ÏluÈ
purpurov˘ - kvût bodláku
azurov˘ - paﬁíÏská modﬁ
Pak platí toto pravidlo pro subtrakci
normálních barev:
purpurová + azurová = modrá
azurová + Ïlutá = zelená
Ïlutá + purpurová = ãervená
Ïlutá + purpurová + azurová = ãerná

Skládáme-li
barvy rÛzné
sytosti, v˘sledkem
budou mezilehlé a málo
syté barvy. Napﬁíklad
sloÏením syté Ïluté a málo
syté purpurové získáme
oranÏovou.
Pravidla o subtrakci platí
napﬁíklad pro míchání vodov˘ch
barev platí. Malíﬁské „základní“
barvy jsou tedy jiÏ známé normální barvy
(také oznaãovány slovem primární). A zde
pozor: platí totiÏ, Ïe Ïlutá je pojmenována
správnû, na rozdíl od „malíﬁské“ modré,
jeÏ je ve skuteãnosti normální azurová
a neshoduje se se základní modrou.
A „malíﬁská“ ãervená je normální purpurová
a opravdu nejde o základní ãervenou. V˘‰e
uvedená jména barev známe z mateﬁské
‰koly. (viz OBR Ittenova barevného kruhu).
Práce s barvami je opravdu zábavná. Barvy
na nás pÛsobí nejen samy o sobû, ale také
v nejrÛznûj‰ích kombinacích. PoloÏíme-li
vedle sebe dvû barvy, které k sobû pasují,
vytváﬁejí harmonick˘ celek. Pokud k sobû
nejdou, vytváﬁejí naopak disharmonii. Tzv.
IttenÛv hledáãek barevné rovnováhy vyhledávající harmonické dvojice, trojice ãi
ãtveﬁice barev, nám mÛÏe b˘t vodítkem.

NezapomeÀme, Ïe vnímání harmonie je velice subjektivní: co
jeden vnímá libû, jin˘ cítí neutrálnû nebo dokonce nepﬁíjemnû.
Barvy tvoﬁící spolu mal˘ kontrast
leÏí na Ittenovû kruhu vedle
sebe. Barvy protilehlé tvoﬁí velk˘
kontrast. Nejvût‰ího kontrastu
docílíme doplÀkov˘mi (komplementárními) barvami: Ïlutá x
modrofialová, oranÏová x
modrá, ãervenooranÏová x modrozelená,
ãervená x zelená, ãervenofialová x zelenoÏlutá. Smícháním dvou komplementárních
barev získáme ãernou.

Studené a teplé barvy
Víme, Ïe barvy dûlíme na teplé a studené.
Teplé spojujeme s pﬁedstavou ohnû a studené pﬁipomínají chlad ledu, vody. Motiv
sestaven˘ zejména z tepl˘ch barev v nás
vyvolává pocit
tepla a pﬁenesenû radosti,
vzru‰ení,
nabádá nás
k aktivitû. Studené
tóny pÛsobí pocit chladu, uklidÀují. Bílá, ‰edá a
ãerná jsou neutrální, hnûdá pÛsobí
teple. Kombinace dvou a více barev
je Ïádoucí. Proã tomu tak je? Platí zde
princip barevného kontrastu, kter˘ ﬁíká, Ïe
kaÏdá barva vynikne nejvíce v sousedství
druhé, co moÏná nejvíce odli‰né barvy.
Následkem vlastností lidského zraku pÛsobí
okolí na pozorovanou barevnou plo‰ku tak,
Ïe pﬁesouvá její jas, tón i sytost smûrem k
opaãnému jasu, tónu a sytosti. Na ãerném
pozadí se ve‰keré pestré barvy jeví sytûj‰í
a svûtlej‰í. Na pozadí ãerveném pﬁecházejí
barvy do azurova, následkem se mÛÏe ‰edá
a bílá jevit jako azurová, azurová se zdá
sytûj‰í, Ïlutá zelenûj‰í, zelená se zdá modrozelená, fialová se mûní na modrou. Plochy
se vzájemnû ovlivÀují, a proto nejlep‰ího
v˘sledku docílíte stﬁídm˘m pouÏitím barev.
MÛÏe se zdát, Ïe práce s barvami není nijak
jednoduchá. Je v‰ak zábavná a hravá,
pﬁidáte-li trochu trpûlivosti a odvahy, budou
vám odmûnou záﬁící a spokojené klientky
nehtov˘ch studií. VÏdycky mÛÏete b˘t o
krÛãek napﬁed v teorii a praxi a vûzte, Ïe za
ten pocit to stojí. Seberte odhodlání, nevymlouvejte se argumentem, Ïe va‰e klientky
netouÏí po v˘razn˘ch barvách. Nechte svÛj
talent a um pro ﬁemeslo i pro obchod
rozkvést ve v‰ech barvách. ■

