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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

Kot je zapisal Anton Trstenjak: »Naše življenje se tako rekoč koplje v morju svetlobe in
barv«. Različne barve vzbudijo različne psihofiziološke odzive, zaradi česar različno
vplivajo na človekovo doživljanje in razporeditev človekove pozornosti. Z nadzorovanjem
barve v okolju lahko zato vplivamo na človekovo počutje in pozornost v njem. V
diplomskem delu raziščem, kakšen je vpliv barv na človekovo počutje, pozornost in
posledično na njegovo produktivnost v delovnem okolju. To problematiko naslovim z dveh
vidikov: likovno-teoretičnega in likovno-pedagoškega.
V likovno-teoretičnem delu diplomske naloge najprej raziščem odnos med človekom in
barvo. Raziščem psihofiziologijo barvne zaznave in kulturno pogojeno simboliko barv ter
nato proučim, kako njuna narava vpliva na doživljanje, pozornost in produktivnost v
različnih okoljih. Raziščem, zakaj se v različno obarvanih delovnih okoljih ljudje počutijo
in delujejo drugače. Ugotavljam, kako je mogoče z nečim tako enostavnim, kot je barva,
vplivati na to, da so ljudje na delovnem mestu uspešnejši, zadovoljnejši in posledično tudi
bolj učinkoviti. Na osnovi teh spoznanj nato oblikujem praktične likovne smernice za rabo
barv v različnih delovnih okoljih.
V likovno-pedagoškem delu se osredotočim na andragoško izobraževanje za odrasle.
Pripravim predstavitev za vodstvene kadre v podjetjih, da jih seznanim s tem, kako z barvo
vplivati na produktivnost v delovnem okolju.

Ključne besede: psihofiziologija barve, simbolika barv, delovno okolje, vpliv barve
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ABSTRACT

Anton Trstenjak wrote: »Our life is practically sinking in the sea of light and colours.«
Different colours create different psycho-physiological responses. That is why colours
have various impacts on human experiences and arrangements of our attention. When we
know how control the colours in our environment, we can influence human psychological
and physiological well-being and attention in the space. In my thesis, I explore how
colours affect our feelings, our body and attention. Knowing all that, I discover how
colours can influence on human productivity in working environment. I explore it in two
separate ways: through art-theory and art-pedagogics.
In art theoretical section of my thesis, I explore human – colour relations. I also discover
psycho-physiology of colour perception and culture determinism of colour symbolism.
Then, I research their impact on experience, attention and productivity in working areas.
Also I find out, why people feel and react differently in various coloured work spaces. I
establish how it is possible to influence on workers success, their satisfaction and
productivity with something as simple as colour. On a base of those findings I design some
practical art directions for using colours in working environment.
Through art pedagogical way I prepare directions for andragogical, adult training. I design
a sample presentation for leading management in company to introduce the influence of
colours on productivity in working space.

Key words: colour psycho-physiology, colour symbolism, working environment, colour
influence
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1 UVOD
Barve nas spremljajo na vsakem koraku in so del našega življenja. Nekaterim pomenijo
smisel življenja, drugi pa jih komaj opazijo. Diplomsko delo z naslovom Vpliv barve v
delovnem okolju, v teoretičnem delu predstavlja teorijo barv, njihove lastnosti in vpliv barv
na človeka. V empiričnem delu pa so zajete opredelitve in metodologija raziskovalnega
dela. Barve težko opredelimo kot nekaj fizičnega, saj gre za subjektivno dojemanje, ki
nastaja na osnovi elektromagnetnega valovanja. Kot je povedal že Anton Trstenjak, je
barva subjektivna predelava fizikalne objektivnosti. Interdisciplinarnost barve zato sega na
več področij, med katera spadajo tudi psihologija, fiziologija in simbolika. Skozi ta
področja lahko najdemo povezave barve s človekom. Različne barve vplivajo na človekovo
počutje različno, kar pomeni, da lahko vplivajo tudi na človekovo obnašanje. V delovnem
prostoru, predvsem v pisarnah, je mnogo možnosti za izboljševanje človekovega okolja in
posledično uspešnosti zaposlenih.
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2 ODNOS MED ČLOVEKOM IN BARVO
2.1 KAJ JE BARVA
Barve nenehno zaznavamo v našem okolju in na samih sebi. Na slovenskem področju se je
s psihologijo barve ukvarjal Anton Trstenjak, ki pravi, da je barva subjektivna predelava
fizikalnega dejstva. V ospredje je v svojih delih postavljal predvsem telesnosti, saj to lahko
občutimo in primerjal barvo videnega in barvo predmeta. Videno barvo tako lahko
opredelimo kot subjektivno predelavo barve nekega objekta, ki ga vidno zaznavamo. Barva
tega objekta pa ima svojo barvo, ki ima poleg svoje stvarnosti tudi neke vrste objektivno
barvo. To objektivnost je Trstenjak lepo ponazoril s primerom zelenega lista, ki vsebuje
objektivno barvilo klorofil, se pravi objektivno zeleno barvo, katero videno subjektivno
predelamo. Subjektivnost se torej kaže v samem dojemanju barv, saj vsak posameznik vidi
objekt v drugačni barvi (Trstenjak, 1978).
Nastanek barve je opredeljen izključno z znanstvenim pristopom lomljenja žarkov bele
svetlobe skozi prizmo. Barvni spekter, ki ga dobimo, vsebuje vse barve, razen škrlatne. Pas
spektralnih barv, kjer so rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra ter vijolična barva, lahko z
zbiralno lečo spet vrnemo v belo svetlobo. Če izločimo eno od barv, na primer zeleno,
ostale pa združimo v lečo, se pokaže komplementarna barva izločeni, torej rdeča. Torej,
vsaka spektralna barva je komplementarna mešanici ostalih spektralnih barv. Svetlobno
valovanje je seveda brezbarvno, saj barva nastane v našem vidnem aparatu, očeh in
možganih (Itten, 2004).

2.2 ZAZNAVANJE BARV
S pomočjo oči zaznavamo barve različnih predmetov. Žarki svetlobe pridejo v oko in nato
potujejo skozenj, kjer se lomijo žarki svetlobe, ki se zbirajo na mrežnici. Ta pa je polna na
svetlobo občutljivih barvil in poskrbi, da svetlobni dražljaj po vidnem živcu odpotuje v
možgane. Naše telo pa zaznava barvo tudi skozi kožo. Pogosto se tega sicer ne zavedamo,
a je s konicami prstov in tudi z drugimi deli telesa, mogoče razviti občutljivost za barvno
energijo. Da barve lahko zaznavamo, mora biti zagotovljena svetloba. Noben predmet, ki
ga vidimo, svoje barve ne proizvaja, ampak jo odseva, prepušča, odbija…svetlobo
7

določene barve. Povsod okoli nas so barve. Spremljajo nas na vsakem koraku in vplivajo
na nas in naše vedenje. Barve prispevajo k prepoznavnosti in ustvarjanju določene podobe
pri ljudeh. To s pridom izkoriščajo podjetja in raznovrstne organizacije in tudi države z
izbranimi barvami na svojih simbolih, zastavah želijo kar najbolje predstaviti karakteristike
lastne dežele. Nekatere barve, ki nas obkrožajo, dojemamo kot vesele, druge kot otožne.
Ne glede na to, kakšna je barva, ta vpliva na naše razpoloženje. V vsakdanjem življenju
uporabljamo tudi različne fraze, ki so povezane z barvami: rdeč kot kuhan rak, zelen od
zavisti,… (Chiazzari, 2000).

2.3 PSIHOLOŠKI IN FIZIOLOŠKI VPLIV BARV
Človek se z barvo sreča že na začetku vzgojno-izobraževalnega procesa, prisotna je prav
povsod v okolju. Konkretno se učenec z njo sreča pri likovni vzgoji, kjer spozna kaj je
barva, kako jo lahko uporabljamo in gradi na razumevanju barv. Nas zanima predvsem
vpliv barv na počutje, kako barve uporabiti v življenju, da bodo na nas vplivale karseda
pozitivno. Pomembno je razumevanje psihofiziološkega vpliva barv, da lahko
predpostavimo splošne vplive, ki delujejo skupaj s subjektivnim človekovim dojemanjem.
Fiziologi preučujejo različne učinke svetlobe in barv na naš vidni aparat in raziskujejo
anatomske odnose in funkcije, medtem ko psihologe zanimajo predvsem učinki barvnih
žarkov na našo duševnost. Slednji raziskujejo predvsem barvno simboliko, subjektivno
dojemanje in razločevanje posameznih barv (Itten, 2004).
Barve imajo velik vpliv na naše razpoloženje in naša čustva. Določene barve nas pomirjajo
ali nam pomagajo pri premagovanju osamljenosti, žalosti. Barve se neposredno navezujejo
na našo podzavest, zato jih nekateri izkoriščajo tudi za odkrivanje zakoreninjenih težav
(Chiazzari, 2000).
Pri subjektivnem doživljanju in njegovih dražljajih se vsi specifično različni receptorji,
povezujejo v enotno akcijo. O tej interakciji vidnih zaznav lahko govorimo tudi kot o
čustveni vrednosti barv, saj človek preko čustev opredeljuje pomen barv. Psihološki učinki
barv se nazorno pokažejo predvsem v naravi, kjer se svetlejše barve umikajo v prostor,
temnejše pa zožujejo. Svetle barve tako dajejo občutek oddaljevanja, odmikanja, ob
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temnejših pa lahko čutimo približevanje, celo utesnjevanje in vsiljevanje. Enako občutimo
ob različni nasičenosti barv. Barva z manjšo nasičenostjo se nekako oddaljuje, barva z
večjo nasičenostjo pa približuje. Temne barve težijo k tlom in se zdijo težke, pri svetlih pa
imamo občutek, da se dvigajo in so lahke. Psihološki vpliv se kaže tudi v povezavi z
zvokom, s toplimi in hladnimi učinki ter celo z okusom.

Pri dojemanju materialnih

struktur in tekstur poznamo tudi učinek mehkih in trdih barv. Vsekakor imajo barve vpliv
na človekovi emocionalni ravni, kar pomeni, da lahko barve ne le vidimo, ampak tudi
čustveno ovrednotimo in se zato z njimi tudi izražamo. Ljudje se z barvo izražamo na
različne načine: z obleko, z različnimi materialnimi dobrinami ali s samim likovnim
izražanjem skozi umetnost. Ob vsakem psihološkem vplivu barve na človeka, se sprožijo
tudi fiziološki procesi, poleg teh pa še psihomotorični, vidno-slušni in druge telesne
reakcije (Trstenjak, 1978).
Vedno bolj razširjena kromoterapija na področju znanstvene medicine že potrjuje
pomembnost in moč vpliva barv na človeka. Tako kot druga sevanja, tudi sevanje vidnega
spektra daje neke vplive, učinke na živa bitja. Kot opiše Gage (1995) so barve že od nekdaj
skrivnostne, a hkrati direktno nagovarjajo naša čustva. Francoski psiholog Charles Fere je
testiral učinke barv na histerijo, uporabljal je kromoterapijo. Ugotovil je, da rdeča luč
najbolj vznemirja, modra pa ima najbolj pomirjujoč učinek.

Tabela 1:Raziskava ugotavljanja priljubljene in zoprne, odbijajoče barve; Trstenjak (1996).
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Trstenjak je v obsežni raziskavi, kjer je v vzorcu 1000 oseb ugotavljal priljubljenost barv,
postavil lestvico priljubljenih oziroma zoprnih, odbijajočih barv. Kot priljubljena močno
prevladuje modra barva, kot zoprna pa vijolična. Ti rezultati lepo potrjujejo karakteristike
barv in teoretične razlage ter so pomembna pridobitev za zavedanje psihofiziološkega
vpliva barv na človeka.

2.3 LASTNOSTI BARV
Barva pridobi svojo vsebino in pomen ob zaznavah naših oči in možganov, ki jo lahko
jasno opredelijo samo s pomočjo kontrasta in primerjave. Svojo vrednost zato barva
pridobi šele v povezavi z neko drugo barvo, pa naj bo kromatična ali nekromatična. Če na
primer naslikamo rdeč kvadrat na črni in enakega na beli podlagi, rdeča na beli učinkuje
precej temno, na črni pa žareče sveti. Ko ocenjujemo skupni učinek dveh ali več barv,
govorimo o harmoniji barv, občutek harmoničnosti se razlikuje od posameznika.
Največkrat laiki označujejo za harmonične barve tiste, ki imajo podobne tonske vrednosti
in niso pretirano kontrastne. Kot harmonične največkrat označujejo kombinacije, ki so jim
na pogled prijetne, simpatične. Naš vidni aparat stalno teži k ravnovesju in barve kot
harmonične občutimo takrat,kadar pomešane skupaj dajo nevtralno sivo. Torej so
pomembna ne le medsebojna postavitev barv, ampak tudi njihova ustrezna količinska
razmerja, čistost in svetlost. Harmonijo lahko označimo tudi kot urejenost. Bolj ko je
urejenost snovnih barv preprosta, bolj prepričljiva je harmonija (Itten, 2004).
Eden od temeljnih naukov o barvah je barvni krog, ki predstavlja razvrstitev barv, katera
temelji na zakonih mešanja snovnih barv. Barvi, ki si ležita nasproti, morata biti
komplementarni in z mešanjem obeh moramo dobiti sivo. Objektivne zakone oblik in barv
morajo dobro poznati oblikovalci, arhitekti…saj oblikujejo artikle ali prostor, kjer ima
barva pomembno funkcijo. Na primer, prodajni prostor, kjer se ocenjuje barva artiklov,
mora biti v nevtralnih sivih tonih. Če želimo uporabljati barve v prostoru, moramo
upoštevati okus tistih, ki bodo prostor uporabljali. Vedeti moramo ali bodo ta prostor
uporabljali ljudje, ki dojemajo barve na enak način, saj se bodo v nasprotnem primeru
ostali čutili odrinjene, bolj občutljive pa lahko njim neprijetne barve celo psihično
obremenjujejo (Itten, 2004).
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Slika 1: Dvanajstdelni barvni krog; Itten, 2004

Med dvema barvnima učinkoma lahko opazimo določeno razliko, takrat govorimo o
kontrastu. Naša čutila kontraste zaznajo se s pomočjo primerjave. Prav tako pa lahko s
pomočjo kontrastnih barv spreminjamo tudi barvni učinek. Poznamo različne barvne
kontraste, in sicer (Itten, 2004):
1. Kontrast barve k barvi – upodobimo ga lahko s čistimi barvami, sestavljajo pa
ga najmanj tri barve, ki so med seboj jasno razmejene. Najmočnejši kontrast
barve k barvi dajo rumena, rdeča in modra. Ko posamezne barve med seboj
ločimo s črno ali belo, postanejo še izrazitejše. Bela oslabi, medtem ko črna
povečuje navidezno svetlost barve.
2. Svetlo-temni kontrast – svetloba in tema sta v naravi zelo pomembni, za
umetnika sta najmočnejši sredstvi, ki sta izraženi z belo oziroma njej vedno
nasprotno črno. Količina sivih stopenj med njima je odvisna od posameznikove
občutljivosti. Poznamo tudi barve enake svetlosti oziroma temnosti, torej
sorodne barve z enakimi tonskimi vrednostmi. Z mešanjem s črno in belo barve
11

izgubijo nasičenost. Pri uporabi barv v prostoru moramo biti pozorni, saj se
svetlo-temne vrednosti čistih barv spreminjajo glede na jakost svetlobe.

Slika 2: Svetlo-temni kontrast (Itten, 2004)

3. Hladno-topli kontrast – raziskave so pokazale, da se subjektivna zaznava
temperature v sobah različnih barv (npr. modrozelena in rdečeoranžna) lahko
razlikuje tudi do 4°C. Lastnosti hladnih in toplih barv so zelo pomembne pri
opremljanju notranjih prostorov. Ta kontrast ima tudi moč zaznavanja daljine
oziroma bližine.
4. Komplementarni kontrast – barvi, ki zmešane dasta nevtralno sivo, imenujemo
komplementarni barvi. Ti barvi sta si nasprotni, najintenzivnejši sta ena ob
drugi. Vsaka barva ima samo eno komplementarno barvo, v barvnem krogu si
ležita nasproti. Že naše oko ob določeni barvi zahteva komplementarno
dopolnitev, da doseže ravnovesje, harmonijo.
5. Simultani kontrast – človeško oko ob videni barvi sočasno zahteva
komplementarno barvo, ki si jo ustvari, v kolikor je ni. Vsaka barva simultano
povzroči sebi komplementarno barvo.
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6. Kontrast kvalitet – predstavlja nasprotje med nasičenimi in zastrtimi barvami.
Najčistejše, nasičene so spektralne barve, ki nastanejo pri razkolu bele svetlobe.
Barve lahko zmešamo, zastremo na različne načine. Če čisto barvo zmešamo z
belo, pridobi hladnejši značaj, če jo zmešamo s črno, zgublja svoj sijaj in
svetlobo. Z mešanjem sive barve postanejo motne in bolj nevtralne. Barvi lahko
primešamo tudi njeno komplementarno barvo, učinek je odvisen od količine
posameznih barv. Ko želimo izpostaviti čisti kontrast kvalitet, mora biti zastrta
barva zmešana z isto barvo kot nezastrta (npr. živo modra proti zastrti modri).
7. Kontrast količin – razmerje velikosti različnih barvnih površin. Opazujemo
medsebojna razmerja velikosti barvnih ploskev, ki so v ravnovesju. Učinek
barve določata njena svetlost, nasičenost in velikost ploskve, ki jo barva zajema.

Slika 3: Tudi Gerstner (1986) poudarja tri dimenzije barve: odtenek, ton in nasičenost in raziskuje
povezavo forme in barve skozi svoja dela

2.4 SIMBOLIKA BARV IN VLOGA BARV V KULTURI
Barva ima poleg predmetnega tudi simboličen pomen, ki služi za prepoznavnost določenih
predmetov. Poleg funkcije prepoznavanja predmetov, barve predstavljajo tudi druge pojave
in jih s svojimi lastnostmi simbolizirajo. Trstenjak (1996) tako opredeli predvsem
nacionalne barve, barve žalovanja in barve, ki opredeljujejo določeno čustvo: ljubosumje,
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ljubezen, upanje in podobno. Povezanost s psihološkim vplivom barv, ki prav tako v
človeku sproži neko osebno, čustveno doživljanje je zelo podobna, a obstaja razlika na
področju subjektivnosti, saj je simbolna vrednost barve vseeno bolj objektivnega značaja.
Trstenjak še poudarja, da ima poleg oblike nekega predmeta, izdelka, velik pomen tudi
barvni simbol. Pri uveljavljenih izdelkih ni toliko pomembna novost, originalnost napisa,
oblike….ampak bolj tradicija, ustaljena oblika in barva, ki je že postala nek simbol.
Tudi Faber Birren v svojem delu (1989) poudari, da je ob raziskovanju antične tradicije
ugotovil, da je bil pri izbiri in uporabi barv že takrat bistven misticizem ter simbolna
vrednost in ne estetika.
Asja Nina Kovačev (1997) poudari, da vizualno zaznavanje pojmujemo kot eno
najpomembnejših, najprimarnejših oblik človekovega spoznavanja realnosti. Organ, ki to
omogoča je človeško oko, ki je prav zato v tradicionalni simboliki marsikatere kulture
mnogokrat upodobljeno in ima več pomenov. Tudi simbolika svetlobe se je močno
ukoreninila med različnimi kulturami, največkrat simbolizira neko božanskost, dobroto.
Barva določa predmete in pojave natančneje kot oblika, saj jim dodaja čustveno vsebino.
Ker spodbuja emocionalne ravni, intuitivnost je močno povezana s človekovo duhovnostjo
in socialnim življenjem. Tako simbolika barv igra pomembno vlogo v kulturi, prevladuje
pa predvsem v magiji, mitu, ritualu, religiji in umetnosti. Kljub raznim odkritjem in
raziskavam na področju barve, se simbolika barv v kulturah skorajda ne spreminja, saj ta
temelji predvsem na zgodovinskih in tradicionalnih vlogah (Kovačev, 1997).

2.5 ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH BARV
Kot že omenjeno, ima vsaka barva svoje psihološke, fiziološke in simbolne lastnosti in
značilnosti. Seveda poznamo raznovrstne barvne odtenke, a se bom osredotočila na
kromatične primarne ter sekundarne barve, nekromatični črno in belo ter sivo barvo.
Vsebina lastnosti posameznih barv je povzeta po (Trstenjak, 1978; Kovačev, 1997).
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Rdeča barva
Rdeča barva je zelo močna barva in so jo že od nekdaj povezovali z življenjsko vitalnostjo
in prizadevnostjo. Je osnovna barva, ki ji pripisujejo simbol življenja in moči. Daje nam
občutek topline, gibanja in energije, hkrati pa vzbuja nemir, strast, prizadevnost, voljo do
življenja. Včasih ima lahko tudi ravno nasprotni učinek, saj lahko predstavlja nasilje, smrt,
agresijo, zlo. Rdeča barva, ki je zagotovo zelo vpadljiva, sproža občutke takih in drugačnih
ekstremov. Ko se osredotočimo na fiziološki vpliv rdeče barve, lahko opazimo spremembe
pri pospešenem srčnem utripu in krvnem obtoku, dihanju, povečanju izločanja adrenalina,
mišične napetosti in duševnega nemira. Deluje vznemirjujoče in večja količina rdeče v
prostoru zbuja vtis glasnosti, povzroča napetosti, ki lahko privedejo do vnetij in čustvenih
motenj.
Rdeča je priljubljena tako pri ženskah kot pri moških in so jo že od nekdaj izjemno cenili.
Postala je barva najvišjih dostojanstvenikov, znamenje moči, spoštovanja. Povezujemo jo z
ognjem in krvjo, ki imata v vseh kulturah izjemen pomen. Kri in rdeča barva omogočata
temeljna spoznanja o človeški telesnosti. Kri pomeni življenjsko tekočino, ki so jo
pojmovali kot zdravilo, pri obredih, še danes jo povezujemo z različnimi frazami, s
katerimi povezujemo vzdražena čustva. Ogenj je simbol božanskosti, odganja hlad in temo,
hkrati očiščuje in uničuje. V kulturah, kjer ima ogenj predvsem destruktivni pomen, velja
rdeča za barvo demoničnega, kjer pa hrepenijo po njegovi toploti ima zelo pozitiven
pomen. V tradicionalni simboliki velja rdeča za aktivno, moško barvo. Na vzhodu
največkrat simbolizira sonce, feniksa, ogenj, vročino, srečo. Pomembni pa so tudi različni
barvni odtenki, kjer se pomeni razlikujejo: svetla rdeča simbolizira srce, aktivnost, temna
pa trebuh, mir in noč ter tudi plodnost. Zaradi stimulativnih učinkov rdeče ima tudi erotični
pomen. Povezujejo jo tudi s peklom, zlom, grehom, predvsem v krščanskih zapisih. V
sodobnem svetu se zaradi vpadljivosti rdeča barva uporablja predvsem za označevanje
nevarnosti, prepovedi in korekcij, saj izstopa iz naravnega okolja.
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Slika 4: Primer prostora na osnovi rdeče in oranžne barve

Močan značaj rdeče barve poživlja telo, a se včasih zdi pretežka, agresivna. Primerna je za
prostore, kjer poteka telesna, fizična dejavnost in morajo biti topli. Z njo lahko opremljamo
hodnike, stopnišča, kuhinje in igralne sobe (Chiazzari, 2000).

Modra barva
Ta barva je pomirjajoča, umirjena, spodbuja umski nadzor in krepi ustvarjalnost. Modra je
prav tako osnovna barva, ki nam daje občutek neskončnosti, daljave in jo vsi nekako
povezujemo z morjem, vodo. Predmete optično poveča, zato ji pripisujemo večnost,
globino, hladnost, modrost, resnico in introvertiranost. Uporabljamo jo lahko kot hladno
barvo ali za vtis nedosegljivosti, neskončnosti. Fiziološki vpliv modre barve se osredotoča
na pasivnost, saj nam vzbuja prijetne občutke miru, lagodja, umirjenosti. Modra svetloba
pomaga pri koncentraciji, a ob daljši izpostavljenosti lahko povzroča zasanjanost. Hkrati z
njo pospešujejo izločanje adrenalina in inzulina, naj pa bi predvsem temno modra
zniževala ritem dihanja in umirila srčni utrip.
Modra je s svojimi odtenki najljubša barva večine ljudi. V nasprotju z rdečo je nekdaj to
barvo lahko nosil vsakdo, temno modra je bila barva nižjih slojev, medtem ko je bila svetlo
modra barva plemičev in so njeno intenzivno različico v Franciji poimenovali »kraljevsko
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modra«, v Egiptu je veljala celo za barvo bogov. Modra je atribut ženskosti, čeprav danes
velja kot »moška« barva in simbolizira tudi nekaj »moških« kvalitet, kot so pogum,
sposobnost, športnost, samostojnost, koncentracija, krepost, modrost, povezujemo pa jo
tudi z znanostjo, natančnostjo. S svojim pomenom oddaljenosti in povečevanja predmetov
jo številne kulture povezujejo z božanskostjo, saj naj bi bogovi živeli na nebu. Posledično
je zato tudi barva vere in vernikov.

Slika 5: Modra soba

Itten (2004) poudarja tudi simbolni pomen modre, ki na Kitajskem pomeni nesmrtnost.
Zanimivo naj bi v duhovnem smislu bila modra aktivna in rdeča pasivna, kar je ravno
obratno od vsej preostalih teorij.
Modra soba ustvarja mirno, prostrano in sproščeno okolje. To barvo lahko uporabljamo
tudi, če nas nobena barva posebej ne navdihuje. Temnejša modra kot je, bolj ima
sproščujoč vtis, svetla pa nas navdaja z občutkom miru (Chiazzari, 2000).

Rumena barva
Največkrat jo povezujemo s soncem. Sporoča nam optimizem, svetlobo, veselje.
Pomembna njena lastnost je komunikacija in še danes opazimo veliko poštnih vozil
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rumene barve. Simbolizira tudi zrak in njegovo lahkost, živahnost in sporočilnost. Rumena
mora imeti prostor, da seva, žari in se širi, zato predmete povečuje in jih dela lahkotne. Kot
rdeča in oranžna spada med aktivne in energične barve, ustreza pa ji oblika trikotnika.
Fiziološki učinki rumene so usmerjeno predvsem v živčevje, saj imamo občutek trzanja,
vibracije, barva pa spodbuja motorično dejavnost, ustvarja gibanje. Predstavlja napetost, ki
jo takoj zatem sprosti, zato učinkuje na dihalne organe. Ob gledanju naj bi rumena
pomirjala živce in je uporabna tudi kot psihoterapevtsko sredstvo, hkrati pa zvišuje krvni
pritisk in srčni utrip ter hitrost dihanja.

Slika 6: Primer rumeno obarvanega prostora

Ta barva ima v različnih kulturah raznovrstni pomen. Zaradi rumene polti, jo azijati zelo
visoko cenijo, na zahodu pa vzbuja mešane občutke. Zgodovinska podlaga je oblikovala
bolj negativne pomene, saj je postala barva izobčencev, obsojencev, simbolizira pa tudi
egoizem, zavist, ljubosumnost, jezo, pogosto pa tudi laž. Včasih osovražena rumena je bila
na oblačilih nepriljubljena, saj je vsakdo izgledal bolj bled, starejši, lepa je bila videti le na
dragi svili. Porumenelost je tudi znak staranja ali pokvarjenosti, ponazarjala je tudi blato in
sram. Po človekovih izkušnjah pa je predvsem pozitivna, saj simbolizira sonce, svetlobo,
razsvetljenje, zlato, razkošje in čast. Rumeno kot zlato barvo poimenujemo predvsem
takrat, ko želimo poudariti dragocenost. V Aziji je pomen rumene barve precej drugačen
kot v Evropi, ki jo uporablja predvsem kot sinonim za Azijo. Tam velja za barvo
blaženosti, modrosti, slave, harmonije in kultiviranosti ter življenjsko silo, plodnosti. Kar
je rumeno, je v kitajski simboliki dobro.
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Danes je priznana kot opozorilna barva, saj jo zaradi njene vpadljivosti uporabljajo
predvsem za razne napise, ki so v kombinaciji s črno zelo dobro vidni. Sodeč po
angleškem jeziku, bi lahko rekli, da jo uporabljamo, ko želimo zakričati.
Rumena nas naredi bolj odločne, pozorne in je vesela, spodbudna barva. Ni primerna v
prostorih, kjer uporabljamo rumene luči, saj lahko preveč draži naše živčevje (Chiazzari,
2000).

Zelena barva
V naravi se pojavlja v ogromnih količinah, a klub temu nimamo občutka zasičenosti, saj je
njen vpliv na človeka ugoden. Simbolizira življenje, rast, vlažnost in hlad, svežino.
Povezujemo jo tudi z mirom, počitkom ter povezano prijetnostjo, gotovostjo, zdravjem in
upanjem. Je najbolj nevtralna med kromatskimi barvami, zato je njen fiziološki vpliv
odvisen predvsem od barv, ki se pojavljajo ob njej. Splošno pa na organizem deluje
pomirjujoče, znižuje krvni pritisk, širi kapilare in umirja dihanje in živčne aktivnosti. Zato
je primerna za zdravljenje mentalnih bolezni, nespečnosti, migren in velja tudi za
hipnotično sredstvo.
Zelena oblačila so bila dostopna in vsakdanja. V islamu pa je zelena izjemno pomembna,
saj v onostranstvu vera obljublja bujen zeleni raj. V Evropi zaradi bujne vegetacije ni
interpretirana kot tako posebna, je pa simbolizirala prebujajočo se ljubezen. V liturgiji je
zaradi svoje preprostosti barva navadnih, prazničnih nedelj in poleg rdeče in modre
simbolizira božjo troedinost (svetega duha). Skozi politično simboliko zelene barve, ki
pomeni zaščito okolja in nevtralnost. Kasneje je postala tudi barva svobode, ki se je
obdržala do danes, saj zelena luč na semaforju pomeni prosto pot.
Svetlo zeleno so po navadi obarvane šolske barve, saj nam je ob njej udobno, počutimo se
sproščeno in mirno. Paziti moramo na temno, zamolklo zeleno, ki spodbuja negativna
občutja (Chiazzari, 2000).
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Slika 7: Primer zeleno obarvanega šolskega prostora

Vijolična barva
Vijolična oblačila povezujemo ekstravaganco, originalnostjo, zaradi redkosti je lahko celo
opaznejša od rdeče. Vijolična je barva nenaravnega in magije. V njej so združena nasprotja
pomenov rdeče in modre, zato simbolizira dvoumnost, negotovost in ji ustreza oblika
elipse. V času feminizma je postala simbol drugačne ženskosti. Povezuje čutnost in
duhovnost, razum in čustva. Simbolizira inteligenco, znanje, treznost in umirjenost, a tudi
žalost, nostalgijo. Fiziološki učinki so podobni kot pri modri barvi, a intenzivnejši.
Predvsem vpliva na krepitev srca in pljuč ter odpornosti. Izzvala naj bi potrtost,
melanholijo in hrepenenje. Zaradi kolebanja med značilnostmi rdeče in modre, jo
doživljamo kot motečo, ustreza pa predvsem posebnežem ali izobčencem.
Je mešanica rdeče in modre, zato je tudi barva mešanih občutkov. V naravi se pojavlja
redko, jo pa močno povezujemo z oblastjo, saj so jo nosili bogati oblastniki. Cenili so jo
predvsem Rimljani, ki so tudi svoje upodobitve vrednotili s količinami purpura na sebi. Ko
pravega purpura niso več znali pridobivati, ga je zamenjala naslednja najdragocenejša
barva, karmin. V krščanstvu ima vijolična pomen škofovskega ranga in posta, pokore.
Postala je barva večnosti in pravičnosti, je tradicionalna barva teologije, ki simbolizira vero
in pobožnost.
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Slika 8: Primer prostora v vijoličnem

Ob vijolični imamo občutek zavetja in nas podobno kot zelena, spodbuja. Povezujemo jo z
ustvarjalnostjo, daje pa tudi vtis razkošnosti in skrivnostnosti (Chiazzari, 2000).

Oranžna barva
Oranžna je vesela barva, katera spodbudno deluje na naše možgane in vrača vero v
življenje. Hkrati ta barva osvobaja in sprošča čustva. Odpravlja tudi samopomilovanje,
pomanjkanje samospoštovanja ter preganja potrtost in vliva pogum (Chiazzari, 2000).
Najpogosteje jo povezujemo z ognjem, plamenom, vulkanom in s soncem ter sadjem.
Poleg veselja simbolizira tudi zrelost in rast, a večkrat tudi vsiljivost, nasilnost in hrupnost.
Daje nam občutek zadovoljstva, družabnosti in veselja. Nikoli ni bila priljubljena barva,
nas pa spomni na pomaranče in okus sladkobe, aromo in svežino. Učinki njene fiziološke
ravni spodbujajo delovanje srca, prebave in apetita, krepijo pljuča in vranico ter splošen
občutek prijetnosti. Kljub temu lahko prisotnost oranžne barve vznemirja ali pomirja in je
primerna za prostore restavracij.
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Slika 9: Primer jedilnega prostora z uporabo oranžne barve

V nasprotju z evropskim prostorom, kjer je barvo za svojo sprejela le Nizozemska, ima
oranžna v azijski tradiciji lasten pomen. Simbolizira spreminjanje, prehajanje, kar je
osnova konfucionizma: moški, aktiven-jin in ženski, reaktiven-jang princip stalne
interakcije in prehajanja enega v drugega. Danes ima oranžna barva precej cenen prizvok,
saj spominja na največkrat tako obarvane plastične izdelke in slab okus.
Oranžna je blizu ljudem, povezanim z zemljo in privlači predvsem plesalce in ljudi s
sproščenim odnosom do telesa. Prav tako je zanjo značilna ustvarjalnost. Primerna je za
jedilnice, restavracije, saj blagodejno deluje na prebavo (Chiazzari, 2000).

Bela in črna
V fizikalnem smislu ne obstajata kot barvi, saj je v barvnem spektru ne najdemo, a imata
mnogo pomenov. Obstajata le s svojim nasprotjem. Bela ponazarja začetek, dobro, dan,
svetlobo medtem ko črna pomeni konec, zlo, noč, temo. Poznamo tudi mnogo izrazov, kot
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so: črni demoni, beli angeli, črne in bele ovce, črne in bele duše, črna smrt, bela laž, delo
na črno, črni humor in podobne.
Bela je bila kot simbol vere in božanskosti ali pa nesmrtnosti in svetlobe, večinoma
uporabljena na religioznih upodobitvah. Simbolizira tudi popolnost in večnost, resnico in
nedolžnost, čistost in sterilnost. Bela barva je najsvetlejša in najlažja med vsemi, zato jo
povezujemo tudi z duhovi ter dematerializacijo. Je barva svežine, hladnosti, oddaljenosti,
brezzvočnosti in odsotnosti, praznine, pasivnosti. Bela simbolizira ženskost, črna pa
nasprotje, moškost. Vse se konča v črnem niču, zato naj bi črna pomenila neizbežen konec,
bela pa neskončen nič, kjer je hkrati vse.

Slika 10: Razsežnost belega prostora

Črna je barva brez svetlobe, kar odvzema bistvo barvi kot taki. Nosi teoretično vrednost
barve, saj tudi njej pripisujemo mnogo pomenov, predvsem negativnih. V realnosti pa
vseeno potrebuje svetlobo, ki se odbija od nosilca črne barve, da jo lahko vidimo. Črna
tako simbolizira konec, smrt, praznino in je barva žalosti, medtem ko bela pomeni
vstajenje od mrtvih.

Črne predmete doživljamo kot težke, oglate, trde. Ta barva je

priljubljena v sodobnem, predvsem minimalističnemu oblikovanju, ko je poudarjena
poenostavljenost in funkcionalnost.
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Bela je močna barva tudi v političnih krogih, saj simbolizira predajo, kapitulacijo in
enotnost. V času klasicizma, povzdigovanja t.i. bele antike so se ženske oblačile v belo,
moški pa v črno, saj se je pisano takrat zdelo barbarsko. Zaradi pomena prazničnosti,
elegance in nedolžnosti se je bela barva uveljavila kot barva poročnih oblek nevest. Črnina
se je v največjem razmahu pojavila v času epidemij bolezni in španske inkvizicije, ko so
barvita oblačila pomenila obsojano nečimrnost. Kasneje je postala črna barva protestantov
in enotna črna oblačila so postala simbol Cerkve, ki uči, da smo pred Bogom vsi enaki.
Politično je črna postala barva konzervativizma, kasneje pa tudi fašističnega gibanja (črna
oblačila) in anarhističnega gibanja ter piratov. Danes so črna oblačila sinonim elegance,
imenitnosti, a hkrati preprostosti.

Slika 11: Prostor s poudarki črne

Čisto bel prostor je lahko enako grozljiv kot popolnoma črn. Spodbuja k sodelovanju in
izraža čistost. V prostoru je bolje uporabiti rahlo obarvano belo, saj naredi prostor toplejši
in ne tako sterilen. Črna je lahko vir navdiha in zelo učinkovito poudarja lastnosti
sosednjih barv, če jo le znamo primerno uporabiti. Kljub temu nam daje vtis teže in ljudje
v črnem prostoru se pogosto čutijo odtujene, saj velikokrat prekriva naša čustva (Chiazzari,
2000).
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2.6 PROSTORSKI UČINEK BARV
Kot izpostavi Birren (1969) morajo barve biti del našega življenjskega okolja in biti stalno
prisotne tako v domovih, kot pisarnah, tovarnah, bolnišnicah in šolah. Barve, ki so
uporabljene v takih, nam pomembnih objektih, močno vplivajo na ljudi, ki jih obiskujejo
oziroma bivajo v njih. Birren opozori na dobo tehnologije in vse več preživljanja našega
časa v pisarnah ter poudari, da si življenjski prostor lahko izboljšamo s pomočjo barv in
svetlobe.
Prostorski učinki posameznih barv se pojavljajo v obliki kontrastov svetlo-temno in toplohladno, dosežemo jih tudi s pomočjo prekrivanja ali diagonal. Pri zaznavi globine je
pomembna tako barva sama kot barva njenega ozadja. Svetli odtenki se na črnem ozadju
pomaknejo naprej, na belem ozadju pa ostajajo na ravni belega ozadja, temni napredujejo v
ospredje. Pri enako svetlih in toplih tonih se tople barve pomikajo naprej, hladne v daljavo.
Prav tako se bolj nasičena barva pomika naprej, zastrta enake barve pa v globino (Itten,
2004).
O percepciji forme v prostoru razglablja tudi Faber Birren (1961), ki poudarja, da se
preveč oblikovalcev, arhitektov še vedno ukvarja z oblikami in formami, kot bi bile
brezbarvne. Nič pa ni vidno našim očem, če je brezbarvno, oziroma nevtralno. Barva je
integrirana v formi in ne moremo je izključiti. Površina lahko odseva različno energijo
svetlobe, a sama barva temelji na človeški izkušnji. Pomembno se je zavedati, da je naše
oko občutljivo in različno reagira ob različnih pogojih osvetlitve. Ob očesu, ki je navajeno
na svetlobo, ima rumena in rumeno-zelena najvišjo vidnost. Točka največje vidnosti v temi
pa je modro-zelena, rdeča se nam lahko zdi že popolnoma črna.
Psihologi poudarjajo, da je v človeški percepciji barva bolj elementarna in primitivna kot
forma, saj so naši odzivi na formo predvsem mentalni, na barvo pa bolj impulzivni in
emocionalni. Tako Birren (1961) postavlja barvo pred obliko in pravi, da bi morali
oblikovalci in arhitekti vsako tridimenzionalno kreacijo pričeti ustvarjati z barvo in nato
šele z obliko. Poudarja tudi, da lahko vsaki stavbi, ki ima svojo funkcijo (dom, cerkev,
gledališče, podjetje…), pripišemo barvo, ki izraža vzdušje oziroma namen objekta. Na
splošno so naši psihološki procesi aktivirani s toplimi in močnimi barvami, zavirajo pa jih
hladne in mehke barve. Vseeno moramo biti pozorni na individualni okus, ki ni pogoj za
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splošno sprejetost in všečnost določene barve. Če je atmosfera prostora večini nevšečna, se
ljudje ne bodo želeli zadrževati v prostoru oziroma jim bo prostor vzbujal negativne
občutke. Načeloma so modri, rdeči, zeleni in večkrat tudi rumeni odtenki najbolj všečni,
najmanj pa vijolični in oranžni. Uporaba primarnih barv je primerna predvsem za zunanje
elemente in prehodne prostore, kjer

želimo povzročiti

močne emocije, saj vzbujajo

najmočnejše impulzivne reakcije.
Chiazzari (2000) poudarja tudi t.i. barvo duše, ki pomeni barvo, katera nam je najbolj všeč
in nas intuitivno privlači ter zrcali naš značaj. Pomembno je zbrati še barvo, ki nas najbolj
sprošča in tisto, ki nas najbolj navdihuje. Te tri barve naj bi uporabljali v našem domu v
različnih kombinacijah. Rdeča je najlepša v prostorih, ki morajo biti topli in v katerih se
veliko gibamo. Ti prostori so lahko: hodnik, stopnišče, kuhinja, igralna soba ali hladne
sobe. Oranžna združuje telesno mamljivost rdeče in pa značilnosti rumene barve. Je vesela,
živahna in zemeljska barva, blagodejno vpliva na prebavni sistem in je zato primerna za
jedilne prostore. Rumena je sončna barva, vesela, spodbudna ter deluje na naš umski
sistem, zato je zelo koristna pri učenju. Rumena v kombinaciji z rumeno lučjo ni
priporočljiva, saj preveč draži živčni sistem. V prostoru je tako priporočljiva nežna,
kremna rumena barva. Zelena kot barva narave služi udobju, sprostitvi, miru. Večkrat je
uporabna kot terapevtska, zdravilna barva in v urbanem okolju nadomešča svežino narave.
Večini najljubša modra ustvarja v prostoru mir, prostranost, sprostitev. Bolj ko je temna,
bolj je pomirjujoča. Modrovijolična pomaga tudi pri klavstrofobiji in astmi. Ob vijolični
imamo občutek miru, varnosti in ravnotežja. Predstavlja prostor, kjer smo lahko v tišini in
zbrani, številni umetniki so radi obkroženi z njo zaradi njene povezanosti z ustvarjalnostjo
in duševnostjo. Za njo potrebujemo močen temperament. V prostoru so priporočljivi
predvsem poudarki v manjših količinah, s katerimi vzpostavimo ravnotežje. V črni je
zajeto vse in je lahko vir navdiha, če jo pametno uporabljamo. Črna učinkuje negativno v
večjih količinah, zato jo uporabljamo za manjše poudarke, predmete s katerimi
povečujemo globino, dramatičnost, predvsem je priporočljiva v kombinaciji s toplimi,
kremnimi toni. Siva je barva izogibanja in samozadostnosti in lahko izčrpava našo
energijo. Ljudje, ki se obkrožajo s preveč sive, postanejo zelo samokritični in večinoma
želijo vse početi sami. Toplo sivo je pametno uporabljati kot podlago za druge barve. Bela
naredi prostor odprt, prostran in z dodatkom drugih barv lahko dosežemo toploto, energijo
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ter pritegnemo pozornost. Povsem bel prostor je enko grozljiv kot popolnoma črn. Kljub
temu da je bela barva širjenja, rasti, svobode, ne spodbuja k delovanju. V prostoru je
priporočljiv mehek, toplejši odtenek bele barve, katerega kombiniramo z drugimi barvnimi
poudarki.
Pomembno se je zavedati, da barvna shema, ki temelji le na eni barvi, v nas povzroča
neravnovesje. Odnosi med barvami niso nič manj pomembni kot izbira posameznih barv.
Pri kombiniranju pa si pomagamo z zakoni skladnosti. Različna razpoloženja, ki jih
ustvarjajo barve, se lahko lepo dopolnjujejo z različnimi slogi pohištva in dodatkov.
Hladne barvne kombinacije so primernejše preprostim, prefinjenim prostorom, medtem ko
so razkošnejše barve primernejše za tople, domače prostore. Z izrazitimi, kontrastnimi
barvami pa ustvarjamo dramatičen

interjer. Stropi odbijajo svetlobo navzdol, zato je

pomembno, da so v svetlih odtenkih, večinoma beli. Izjema so visoki stropi, kjer je bolje
uporabiti temnejše. Tla prevzemajo vlogo prsti, zemlje in nas prizemljujejo, zato so tudi
primernejši topli rjavi odtenki. Svetle barve povečujejo občutek ločenosti od zemlje in
imamo občutek lebdenja, hladu. Celotna barvna shema prostorov v katerih se gibljemo,
mora ustvarjati pretok med sobami in ljudmi v njih (Chiazzari, 2000).
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3. VPLIV BARV V DELOVNEM PROSTORU
Barva pomembno vpliva na naše počutje in dobro je zavedanje, da si lahko s tako
preprostim medijem, kot je barva, pomagamo izboljšati vzdušje tudi v zaprtih prostorih,
kjer se lahko zadržujemo večino dne. Vsak delodajalec, ki ima delovna mesta razporejena
po zaprtih prostorih, bi lahko izboljšal počutje svojih delavcev in posledično tudi uspešnost
in motivacijo.
Chiazzari (2000) v svoji knjigi lepo izpostavi barvne vplive po posameznih prostorih, med
njimi tudi v delovnem prostoru. Opozarja, da ljudje, ki delajo v prostorih, kjer ni ustrezno
izbranih barv, osvetlitve in je zračnost prostora slaba, veliko zbolevajo. S spodbudnimi
barvami v delovnem okolju lahko močno izboljšamo motivacijo za delo, utrdimo zdravje
sodelavcev in povečamo storilnost posameznika. Pomembni so tudi skupni prostori, ki
pravilno opremljeni spodbujajo kolektivnost. Še vedno je povsod preveč delovnih
prostorov v rjavih, bež, sivih in belih barvah, ki so ostre, neprijetne in okolje naredijo
pusto, delavcu pa ne dovolijo sprostitve. Svoje delovno okolje lahko barvno spremenimo v
motivacijski, navdihujoč prostor.
»Enotna in samostojna znanost o barvah se je razvila šele v zadnjih desetletjih, ko so se
svetlobni tehniki, zdravniki-okulisti in industrijski psihologi našli v skupnem spoznanju, da
ima namreč barva v človekovem življenju in delu posebno funkcijo, da predstavlja poseben
faktor v industrijski produkciji in sociologiji medčloveških odnosov, da je treba zato
'funkcionalnost barv' vključiti v industrijo in tehniko (Trstenjak, 1996, str 395).«
Trstenjak (1996) še poudarja, da moramo ob barvni funkciji postaviti na prvo mesto
človeka in njegovo doživljanje barve in se ne ozirati le na delovno storilnost. Bistvo naj bi
bilo v ustvarjanju atmosfere, ki lajša delo in tako barva postane eden od faktorjev
produktivnosti. V raznih raziskavah, ki jih Trstenjak tudi navaja v svoji knjigi, so
največkrat ugotovili, da uvedba funkcionalne barve zvišuje tako kvantiteto kot kvaliteto
opravljenega dela, zmanjšuje število nezgod in napak ter občutek utrujenosti.
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Trstenjak navaja besede Wilsona (1996, str. 412), ki ob načrtovanju izpostavlja naslednje
vidike:
-

Ali gre za opremo novega poslopja oziroma delovnih prostorov ali za obnovo
starih? Pri obnovi starih prostorov bo verjetno strokovnjak naletel na obstoječe
ovire zaradi katerih bo prisiljen v kompromise.

-

Kakšna je lokacija delavnice, podjetja oziroma prostora? Zaradi različnosti okolja
se porajajo različne zahteve po temperaturi, klimi, vlagi, osvetljenosti, zvočnih
efektih.

-

Kakšen je značaj podjetja oziroma dela? Vsaka vrsta dela zahteva in pa odvrača
določene barve. Na primer trpežnost barv v železarni, kjer so prostori vroči in
umazani.

-

Kakšna je arhitektura prostorov? Strokovnjak se mora zavedati arhitekture
posameznih prostorov, njihove lege,

razsežnosti,

razdalje med fiksiranimi

predmeti v prostoru ter obstoječe inštalacije. Hkrati se mora zavedati obstoječe
razsvetljave-umetne in naravne svetlobe ter njen vpliv na barve v prostoru.
Upoštevati mora tudi morebitne obstoječe stroje, njihovo število, vrsto, barvo,
morebiten hrup…ter poznati delovni proces.
-

Kakšna sta starost in spol delavca ter kakšna njegova telesna, duševna, individualna
in socialna kondicija?

Razen v primerih, ko gre za koncentracijo in precizno delo, skušamo v delovnem
prostoru ustvarjati sproščeno in naravno atmosfero. S svetlimi barvami na stropih
želimo posnemati svetlobo in nebo, saj na ta način optično dvignemo prostor. Če je
celoten prostor manjši, ga lahko povečamo tudi z enotno svetlo barvo sten in stropa.
Izogibamo se močnim kontrastom, saj človeka vznemirjajo. Pozorni moramo biti tudi
na lego prostora. Prostori na severni strani potrebujejo toplejše barve kot tisti na južni,
za katere lahko uporabljamo tudi hladnejše odtenke. Na splošno v prostorih, kjer je
pomembna koncentracija, lahko uporabimo bolj utesnjujoče barve, ki spodbujajo
zbranost. V prostorih, kjer želimo umiriti vzdušje, uporabimo hladne barve, kjer pa od
delavcev želimo veliko energije, se poslužujemo bolj nemirnih, močnejših toplih barv.
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Težke in zemeljske barve so barve na tleh, saj je večina pogledov delavcev pri delu
usmerjenih navzdol, zato tla ne smejo odbijati preveč svetlobe. Ob straneh, na stenah
načeloma uporabljamo svetlejše, lažje barve, ki dvignejo razpoloženje, najsvetlejši pa
so na stropu, ki dajejo delavcu občutek sprostitve, svobode (Trstenjak, 1996).
Ob barvnem oblikovanju prostora je pomemben razmislek o odnosu med človekom in
arhitekturnim prostorom, ki temelji na kvaliteti vtisa, karakterju vabljivosti, jedrnatosti
oziroma direktnosti ter primernosti. Kvaliteta vtisa temelji predvsem na psihološki in
čustveni izkušnji prostora, medtem ko karakter vabljivosti opisuje kako energija in
kvaliteta prostora direktno vpliva na posameznika ter njegovo sprejemanje oziroma
odvračanje prostora. Prav tako je pomembno, kako jasno se prostor vtisne v prostorsko
funkcionalnost. Primernost je pomemben vidik prostorske psihologije, ki opozarja na
vse dogodke, ki določajo njihovo identifikacijo s prostorom. Posameznik ali skupina se
lahko s prostorom poveže, ko ta nudi zadovoljitev njegovih oziroma njenih potreb
(Meerwein, Rodeck, Mahnke, 2007).
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4 PEDAGOŠKI DEL
4.1 VSEBINSKA OPREDELITEV

4.1.1 Namen in cilji
Ugotovitve teoretične raziskave želim uporabiti pri razvijanju programa za vodstvene
kadre v podjetjih, da jih seznanim s tem, kako z barvo vplivati na boljšo produktivnost v
delovnem okolju.

4.2 PROGRAM ZA VODSTVENE KADRE V PODJETJIH
 Značilnosti programa
Trajanje izobraževanja – enodnevno izobraževanje, trajanje je odvisno od števila
prijavljenih. Maksimalno število udeležencev je 10 zaradi smiselnosti in posvečanju
individualnim primerom. Potreben je primeren prostor, kjer je omogočeno frontalno
predavanje in pa prostor za individualno svetovanje.
Pred začetkom izobraževanja se ob prijavi udeležence zaprosi za podatke, ki obsegajo
fotografijo delovnega prostora, ki ga želijo opremiti, za splošne značilnosti dela, ki ga
opravljajo v tem prostoru. S temi podatki želimo vsako izobraževanje maksimalno
prilagoditi skupini udeležencev in njihovi problematiki. Naša ciljna skupina bi bila v
začetku predvsem podjetja, ki imajo zaposlene v pisarnah, torej v statičnih delovnih
mestih, saj menim, da bi se za tak tip izobraževanja odločali predvsem omenjeni.
Uvod in teoretični del naj časovno zajemata približno dve šolski uri, izvajata se frontalno z
interaktivno predstavitvijo. Uporabljata se način predavanja in metoda pogovora ter
diskusije. Po premoru se osredotočimo na praktične predloge, kjer bi čim bolj upoštevali
fotografije prostorov, ki so jih posredovali slušatelji. Te predstavimo in izpostavimo glavne
značilnosti teh primerov ter skozi diskusijo slušateljem osmislimo odločitve ter
udeležencem osmislimo način uporabe barv v prostoru. Predvidoma ta del traja 45 minut.
V nadaljevanju se udeležencem posvetimo individualno – vsakemu udeležencu je dodeljen
izobražen svetovalec. Ponudimo torej individualno svetovanje in pogovor. Na podlagi
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vprašanj udeleženca in njegovih želja ter specifikacij delovnega okolja, skupaj s
svetovalcem pripravita idejno zasnovo za željeni prostor. Individualno svetovanje poteka v
časovnem okvirju 45 minut. Za tem skupaj zaključimo in se poslovimo.
 Uvod
Realizacija funkcionalne barve poteka drugače kot splošna dekoracija notranjih prostorov,
katera temelji predvsem na estetiki, modi in okusu. Funkcionalnost barve temelji predvsem
na določenih ciljih vidljivosti, rezultat tega pa je kakovosti dela in počutje delavca. Ker
vsaka situacija zahteva svojo lastno rešitev, je težko opredeliti splošna navodila za uporabo
barv v delovnih prostorih.
V času kratkega izobraževanja za vodstvene kadre v podjetju bi želela predstaviti ključna
vprašanja, katera si moramo zastaviti, preden fizično posežemo v preoblikovanje
določenega prostora:
-

Kako različne barve vplivajo na človekovo počutje in obnašanje?

-

Ali različna simbolna vrednost neke barve v različnih kulturah drugače vpliva na
počutje in obnašanje ljudi v delovnih okoljih?

-

Kako barve vplivajo na razporeditev pozornosti ter s tem na delo v delovnem
okolju?

-

Ali lahko z barvo ustvarimo boljše delovno okolje in spodbujamo produktivnost?

-

Katere barve so primernejše za različna delovna okolja?

 Teoretična podlaga
Najprej bi navedla Trstenjaka (1996), ki opisuje t. i. delovne faktorje funkcionalne barve,
ki so jih uvedli že Industrial Standardisation (ZDA, leta 1947): faktor varnosti, komforta,
storilnosti in utrujenosti. Faktor varnosti po standardiziranemu sistemu funkcionalnih barv
določa barve za usmerjanje pozornosti, identificiranje predmetov, asociacije in simbolične
znake. Faktor komforta ali udobnosti se osredotoča na počutje delavca: primernost
svetlobe, individualna všečnost barv, prostor za počitek, primernost atmosfere in vključitev
narave. Faktor storilnosti ima skozi različne elemente svetlobe, kontrastov in primernosti

32

barv nalogo izboljševati delovne pogoje. Faktor utrujenosti pa mora atmosfero prilagoditi
tako, da zmanjšuje vizualno in splošno fizično utrujenost.
V nadaljevanju bi opredelila nekaj osnovnih lastnosti barv in njihovo delovanje v prostoru,
da slušatelje seznanim z likovno teoretičnimi osnovami, na katerih bi lahko gradili svoje
spoznanje za uporabo barv. Seveda bi teoretično osnovo vnaprej prilagodila ciljni publiki
in njihovem delovnem področju. Predstavila bi tudi Trstenjakove usmeritve po Wilsonu,
hkrati pa slušatelje zaprosim, da si ob njih zapisujejo lastne karakteristike.
Delo v pisarnah je bolj ali manj enako in največkrat je izpostavljena intelektualna
dejavnost, koncentracija in predvsem mentalni napor. Seveda je prostor najlažje opremiti,
če je pisarna namenjena le enemu človeku, saj se lahko barvna paleta popolnoma prilagodi
okusu delavca. Tu so ugodne barve tudi dinamične barvne kombinacije, ki spodbujajo
domišljijo. V pisarnah z večjim številom ljudi pa se ne moremo ozirati le na okus ene
osebe, zato se moramo držati splošnih zakonitosti ter funkcionalnosti barv, ob načrtovanju
pa lahko upoštevamo mnenje večine.
Slušatelje spodbudim, da razmislijo, kaj želijo doseči v samem prostoru in kakšne
aktivnosti oziroma občutja želijo spodbujati pri delavcih v povezavi z obliko dela, ki ga
izvajajo v tem prostoru. Navzoče tudi spodbudim k vprašanjem o teoretičnih osnovah in
jim hkrati predam tudi kratek izroček o likovno-teoretičnem aspektu barv v prostoru in
vplivu na človeka. Omenjen izroček bi vseboval segmente teoretičnega dela moje
diplomske naloge, ki bi bili prilagojeni ciljni skupini.
Z diskusijo izpostavimo, da:
-

različne barve različno (pozitivno, negativno) vplivajo na človekovo počutje in
obnašanje,

-

simbolna vrednost barve v različnih kulturah vpliva drugače na počutje in
obnašanje ljudi v delovnem okolju,

-

barve s svojo psihološko in čustveno vrednostjo vplivajo na razporeditev pozornosti
in na delo v delovnem okolju,

-

z barvami lahko ustvarimo boljše delovno okolje in z barvo lahko spodbudimo
produktivnost,
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-

različne barve so primernejše za različna delovna okolja, saj vpliv barve
prilagajamo potrebam delovnega okolja.

V nadaljevanju predstavim predloge različno obarvanih prostorov.
 Predlogi za barvno opremljanje delovnega prostora
Po pregledu obstoječih značilnosti prostora – inštalacije, naravna svetloba, razporeditev
prostorov in nepremičnih objektov v prostoru, odprtine v prostoru (okna, vrata…), lege
prostora, že lahko ustvarimo nek izbor barv, ki prostoru ustrezajo glede na teoretična
znanja, ki smo jih pridobili. Kot vemo, lahko prostoru optično spreminjamo karakteristike
višine, širine, dolžine ali ga optično korigiramo (prekrivanje inštalacij ali nepravilnosti,…).

Slika 12: Primer notranjosti skladišča, kjer so z barvo uspeli poenotiti prostor.

Stene, kamor je usmerjen pogled zaposlenega v pisarni, naj bi bile obdane s hladnimi
barvami, ker te barve optično oddaljujejo, povečajo in razširijo. Kjer so nameščena okna,
bi morale biti stene v svetlih barvah, da se izognemo premočnemu kontrastu in s tem
agresivnemu videzu.
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Slika 13: Primer odprtega delovnega prostora, kjer so upoštevali lego prostora z vdorom naravne
svetlobe in primerno umestili svetlo barvno paleto. Za akcent so umestili toplo, rumeno barvo, ki
spodbuja živčevje, a ga zaradi primerne količine ne obremenjuje. Tla so v rjavem odtenku, ki
primerno dopolnjuje barvno paleto, hkrati pa 'prizemljuje'.

Posvetujemo se s sodelavci oziroma uporabniki prostora, ki ga prenavljamo, ugotovimo
njihove všečne in izrazito neprijetne barve, da se pri izbiranju lažje orientiramo. Izbiramo
torej všečne, a hkrati primerne barvne palete, ki spodbujajo potrebne aktivnosti delavcev v
prostoru. Hkrati mora biti izbor barv v skladu z opisanimi barvnimi značilnostmi.
Zaradi vpliva rumene barve na naše razpoloženje, je ta priporočljiva za vse prostore, kjer
smo umsko aktivni, a seveda v omejenih količinah ter svetlejših odtenkih. Podobno je tudi
z malo temnejšim odtenkom modre, saj je zaradi spodbujanja koncentracije in navdiha
primeren za delovni prostor. Ker nas navdihuje tudi vijolična, ni pa priporočljiva v večjih
količinah, bi lahko delovni prostor opremili z manjšimi dodatki vijolične barve.
Definitivno pa je pomembna tudi prisotnost zelenih rastlin, ki nas v urbanem okolju
obdajajo z občutkom svežine, narave in sprostitve ter zdravilno vplivajo na nas.
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Slika 14: Primer slabo barvno opremljenega prostora – prostor je dolgočasen, barvna monotonost in
barvni odtenki v sivih in kremnih tonih ne spodbujajo nobene človeške funkcije.

Slika 15: Primer dobre razporeditve objektov in barv. Prostor je svetel, očitno je izkoriščena tudi
naravna dnevna svetloba. Prostor zaživi s kontrastom temno rjave barve in se odlično dopolnjuje z
odtenki ciklamne barve, ki je nekaj med rdečo ter vijolično in prostoru vnaša energijo in toplino. S tem
povezana pa so tudi tla v toplih zemeljskih tonih, a še vedno svetlejša, da omehčajo celoten prostor.
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Hodniki in avla naj bi izražali dobrodošlico in prijaznost, zato so najprimernejše svetle,
tudi intenzivnejše, predvsem pa tople barve.

Slika 16: Primer hodnika in vstopnega prostora v podjetje – svetel, topel prostor, ki tudi s pomočjo
spiralne inštalacije vabi in 'vleče' v prostor.

Preverimo tudi možnost naravne svetlobe, ki jo je najbolje v čim večji meri izkoristiti, sicer
je potrebno upoštevajoč mero naravne svetlobe, pripraviti načrt za namestitev umetnih
svetil, kjer je potrebno določiti tudi barvo umetne svetlobe, saj znatno vpliva na zaznavo
barv v prostoru.
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Slika 17: Primer kaže slabšo razporeditev svetlobe. Predpostavljam, da se posamezniki v tem prostoru
ne počutijo najbolje zaradi močnih kontrastov in hladnih tonov. Veliko bi lahko storili tudi s toplo in
dobro razporejeno svetlobo, ki bi prostor oživela.

Idealen delovni prostor naj bi imel svetle odtenke sten in stropa, da odsevajo veliko
svetlobe, ter navdajajo z neko lahkostjo, pozitivnostjo.
V kolikor je v stavbi tudi delovni prostor s steno, kjer je tabla ali prostor za predstavitve ali
podobno, je dobro imeti tablo temno zelene barve, saj pritegne pogled zaradi kontrasta,
hkrati pa z uporabo rumenega pisala omogoča optimalno čitljivost. Če je prostor urejen za
frontalni princip predstavitve je na zadnji steni, kamor poslušalci kažejo hrbet, predavatelj
pa ima tja usmerjen pogled, najbolje uporabiti živahno, toplo barvo, ki spodbuja govorčevo
živahnost, komunikativnost, dinamiko in ga navdaja z energijo.
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6 VIRI TABEL IN SLIK
Tabela 1: Raziskava ugotavljanja priljubljene in zoprne, odbijajoče barve (Trstenjak, 1996)

Slika 1: Dvanajstdelni barvni krog (Itten, 2004)
Slika 2: Svetlo-temni kontrast (Itten, 2004)
Slika 3: Primer barvnega kontrasta (Gerstner 1986)
Slika 4: Primer prostora na osnovi rdeče in oranžne barve,
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/strani/barve-so-dusa-prostora (30. 8. 2014)
Slika 5: Modra soba, http://angelo975.deviantart.com/art/Blue-Room-71085388 (30. 8.
2014)
Slika 6: Primer rumeno obarvanega prostora, http://www.diva.si/clanki/lifestyle/opticniucinki-barv-v-prostoru (30. 8. 2014)
Slika 7: Primer zeleno obarvanega šolskega prostora, http://ratebei.com/tremendouscontemporary-interior-design-school-architecture-ideas/handsome-interior-design-schoolideas-with-green-furniture-ideas-and-white-ceramic-laminate-flooring-also-white-greenwall-color-painting-plus-led-lighting-ideas-in-modern-architecture-desig/ (30. 8. 2014)
Slika 8: Primer prostora v vijoličnem, http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/dobro-jevedeti/psihologija-barv-v-domu.html (30. 8. 2014)
Slika 9: Primer jedilnega prostora z uporabo oranžne barve,
http://www.designbuildideas.eu/30-restaurant-interior-design-color-schemes/ (30. 8. 2014)
Slika 10: Razsežnost belega prostora, http://www.podsvojostreho.net/vsebina/strani/barveso-dusa-prostora (30. 8. 2014)
Slika 11: Prostor s poudarki črne, http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/dobro-jevedeti/psihologija-barv-v-domu.html (30. 8. 2014)
Slika 12: Primer skladišča pred in po nanosu barve,
http://firstchoicepainters.co.nz/Commercial_Painting.php (3. 9.2014)
Slika 13: Primer odprtega delovnega prostora, http://www.bestonedesign.com/attractiveworking-space-interior-design-with-furniture-desk (30. 8. 2014)
Slika 14: Primer slabo barvno opremljenega prostora, http://www.officeideas.net/interiordesign-company-special-lighting-in-the-net-designers-workplace.html (30. 8. 2014)
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Slika 15: Primer dobre razporeditve objektov in barv,
http://officeinteriordesigncompany.blogspot.com/ (30. 8. 2014)
Slika 16: Primer hodnika in vstopnega prostora v podjetje,
http://www.decobizz.com/new/new-reception-interior-design.html (30. 8. 2014)
Slika 17: Primer kaže slabšo razporeditev svetlobe,
http://elegantinterior99.blogspot.com/2013/08/office-interior.html (30. 8. 2014)
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