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»REVOLUCIJE NE NAPRAVIŠ S TEM, DA SE RAZBURIŠ; REVOLUCIJO NAPRAVIŠ 

S TEM, DA PRISPEVAŠ REŠITEV«  Le Corbusier (Goock, 1969, str. 86) 



 
 

POVZETEK 

Človek se skozi življenje srečuje z barvo in obliko. Nekateri se tega dobro zavedajo in 

razumejo vpliv, ki ga nosita s seboj, medtem ko se ostali na to niti ne ozirajo. Svoja občutja 

velikokrat enačimo z barvo. Bivalno okolje pobarvamo v odtenke, ki nam pričarajo pozitivno 

vzdušje, svoje telo pa zavijemo v priljubljene barve in materiale. Barva, ki navdušuje moja 

občutja je bela, zato sem jo želela podrobneje raziskati. To mi je uspelo skozi pripravo 

pričujočega diplomskega dela. Posebno pozornost posvečam beli barvi v arhitekturi.  

V diplomski delu  govorim o beli barvi, dojemanju oblike in barve skozi oči človeka, ter o 

njunem medsebojnem povezovanju. V različni kulturah po svetu je pomen bele barve 

razumljen na več načinov, povsod pa vpliva na duhovno in socialno življenje posameznika. 

Skozi zgodovino so se razvijala različna verstva, ki so svojo simbolno moč izražala skozi 

barve in oblike. To se je kazalo tudi v načinu gradnje arhitekturnih objektov, ki so živi dokaz  

raznolikost.  

Na začetku sem želela opisati barvo, ter njeno veličino. Raziskala sem pojav bele barve v 

različnih kulturah v katerih ima ta barva posebne pomene, ter njen odraz v arhitekturi. Če se 

malo bolj poglobimo v različna zgodovinska obdobja srečamo mnogo zanimivih arhitekturnih 

primerov, ki se močno razlikujejo med seboj.  

Osredotočila sem se na barvo in njen vpliv na človeka, ter nekaj predstavnikov arhitekture, ki 

so pustili poseben pečat v preteklih obdobjih v povezavi z belo barvo npr. Le Corbusier in 

Santiago Calatrava Valls. 

Za Raziskovalno metodo sem uporabila analizo literature in slikovnega gradiva, ter anketo za 

učence. 

Cilj diplomskega dela je prikazati povezavo med arhitekturo in belo barvo. Spoznati želim 

zgodovino, materiale in kulturo v katerih se pojavlja bela barva, ter njen pomen. Želim, da bi 

rezultati moje raziskave koristili tudi drugim. 
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ABSTRACT 

Throughout life, human beings are continuously in contact with colours and shapes. Some 

people are well aware of and understand their influence, while others are not aware or do not 

pay attention. Our feelings are often associated with certain colours. We tend to paint our 

living environment in mood-enhancing shades and cover ourselves with our favourite colours 

and materials. The colour that attracts my emotions is white, therefore I set out to dedicate my 

research to its nature and to find out more about its interconnection with architecture. 

 

This thesis discusses the colour white, the act of subjective perception of colour and shape, 

and the connection between the two. Different cultures around the world perceive white in 

various ways, however white always appears to elicit a definite influence on a person's 

spiritual and social life within a culture itself. Various religions and philosophies throughout 

history have used colour and shape as symbols of their power. One of the most prominent 

media for this is architecture. 

 

In the first part, I discussed colour and its vastness. I researched the appearance of white in 

certain cultures that appear to pay special attention to it, especially concerning architecture. 

An in-depth historical overview shows many interesting and strongly varying examples of 

architecture. 

 

My focus was on colour and its influence on man. To this end, I looked into the work of 

prominent architects whose legacy is closely connected to the colour white, such as Le 

Corbusier and Santiago Calatrava Valls. 

 

My research method consisted of literary and pictorial analysis, as well as a student 

questionnaire. 

 

The aim of this thesis is to expose the interconnection between architecture and the colour 

white. This has yielded a deeper understanding of history, materials and cultures where white 

is prominent, emphasising its meaning, with which it hopes to be of help to others as well. 

 

 

KEY WORDS: colour, architecture, white colour, shape in architecture
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1. UVOD 

 

Vsak izmed nas ima svojo priljubljeno barvo in svoj svet obrača njej v prid. Naše odločitve se 

torej odražajo v vsem, kar imamo, nosimo ali nas obdaja. Pomemben del človeka je tudi 

prostor v katerem živi  in v katerem se giblje, zato je bil moj namen skozi diplomsko delo 

raziskovati določeno barvo v povezavi z arhitekturo. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu sem predstavila kaj 

je barva na splošno. Nadaljevala sem z izbrano belo barvo, barvo kot fizičnim fenomenom in 

odnosom med obliko in barvo. Napisala sem nekaj besed o vlogi barve v kulturi. Pomembna 

se mi je zdela tudi etimologija oznake bele barve. 

Nadaljevala sem s predstavitvijo kulturno pogojene simbolike bele barve v različnih predelih 

sveta, kulturah in religijah.  

Barve na vsakega od nas vplivajo drugače. Tudi na podlagi priljubljenosti določene barve 

lahko povzamemo lastnosti človeka, ki ga odlikujejo. Na kakšen način barve vplivajo na 

človeka sem opisala v poglavju z naslovom Vpliv barve na človeka. 

Skozi zgodovinska obdobja je nastalo veliko arhitekturnih objektov, ki jih lahko povežemo z 

belo barvo. Izmed mnogih sem izbrala sklop treh, ki so mi nudili raznolikost glede oblike, 

načina gradnje in materiala. Prevzela me je lepota Santorinija,veličastnost Tadž Mahala in 

simbola svobode in demokracije Bele hiše. 

Nekaj besed sem namenila tudi dvema izjemnima arhitektoma Le Corbusieru in Santiagu 

Calatravi Valls, ki sta s svojimi stvaritvami premikala meje med domišljijo in realnostjo. 

Opisala sem njuni življenjski poti in eno izmed njunih mnogih del. 

V drugem delu sem se osredotočila na raziskovanje otrokovega dojemanja bele barve v 

povezavi z arhitekturo. Pri tem sem si pomagala z anketo.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 BARVA, NJEN POMEN IN SIMBOLIKA, KI JO IZBRANA BARVA NOSI V 

RAZLIČNIH KULTURAH 

2.1.1 KAJ JE BARVA? 

Zmes vseh spektralnih barv je sončna svetloba. Predmete lahko vidimo različno obarvane. 

Vzrok za dojemanje različno obarvanih predmetov  je v odboju ali vpijanju spektralnih barv. 

Če skozi enakostranično stekleno prizmo spustimo belo sončno svetlobo se ta razkloni v 

barvni spekter, kar je že leta 1666 skozi eksperimentiranje dokazal Isaac Newton.  

Barve lahko delimo v dve skupini. Prvo 

opazimo, ko proti sončni svetlobi usmerimo 

vodni curek in nastane mavrica. To so 

vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna in 

rdeča barva,  ki jih poimenujemo pestre ali 

kromatične barve. V drugo skupino pa spadajo 

črna bela in siva barva, ki veljajo za nepestre, 

nevtralne ali akromatične barve. (Šuštaršič, 

2007) 

Thomas Young je kasneje prišel do spoznanja, 

da belo svetlobo sestavljajo samo tri mavrične 

barve: zelena, modra in rdeča. Tem trem 

barvam rečemo originalne primarne barve.  

 

Ewald Hering je ostalim trem primarnim barvam dodal še rumeno, saj naj bi jo oko zaznavalo 

kot neodvisno barvo. V svoj sistem (NCS- National Colour Sistem) je vključil tudi črno in 

belo barvo kot primarni. (Lisjak, 2013)  

 

 

Slika 1 - Razklon bele sončne svetlobe v barvni 

spekter skozi stekleno prizmo 
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2.1.2 BELA BARVA 

Nekateri predmeti odsevajo vso svetlobo, ki pada na njihovo površino, zato se nam 

prikazujejo kot beli. Na drugi strani pa so telesa, ki imajo manjšo količino vpadne svetlobe in 

jih vidimo kot črne. (Trstenjak, 1996) 

V fizikalnem smislu naj bi bela sploh ne bila barva. Z belo barvo lahko povezujemo čustva in 

lastnosti, ki niso značilne za nobeno drugo barvo. Bela velja v nekaterih kulturah za dobro in 

kliče pomoč boga. Poznamo bele angele in bele duše. Svetle barve na človeka delujejo 

živahno, v njem pa vzbujajo prijetne občutke. (Kovačev, 1997) 

  

2.1.3 BARVA KOT FIZIČNI FENOMEN 

Način, kako zaznavamo realnost je odvisen predvsem od tega, kako jih naše oko. To velja za 

vse, od oblike predmetov, reliefa oblike, volumna  in odnosa med oblikami v povezavi s 

prostorom, v katerem se nahajajo in kako medsebojno vplivajo, oziroma delujejo ena na 

drugo. Za barve lahko rečemo, da imajo kulturno, psihološko, družbeno in estetsko vrednost. 

(Kovačev, 1997) 

Če pogledamo izbran objekt mu lahko pripišemo določeno barvo, vendar to še ne pomeni, da 

objekt sam proizvaja barvo. Vsekakor ima »svojo« sevalno svetlobo, pod kar lahko 

razumemo, da odseva svetlobo določene barve, jo absorbira, odbija ali prepušča. (Trstenjak, 

1996) 

Pomen barve torej temelji na primerjavi ali na dogovoru in je čista abstrakcija oziroma fizični 

pojem elektromagnetnih radiacij zunaj nas. (Kovačev, 1997) 

  

2.1.4 ODNOS MED OBLIKO IN BARVO 

Človek oblikuje svet z barvami in mu daje nove oblike. Oblika in barva sta med seboj 

povezani in se dopolnjujeta. Človek obrise, ki označujejo obliko teles dojema na način 

razlikovanja površine različne svetlosti ali različne barve. Za zaznavanje oblik nam zadošča 

že razlikovanje med svetlobo in senco. (Trstenjak, 1996) 

Ustvarjanje novih oblik pri človeku temelji na manipuliranju z barvami, saj se oblika in barva 

pri zaznavi dopolnjujeta. Z gotovostjo lahko rečemo, da na nas barva deluje mnogo bolj 

bogato kot sama oblika. Oblike imajo močan vpliv na aktivno poseganje v predmetni svet, 
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medtem ko za barvo velja, da vplivajo na subjektivne emocije in dražljaje, ki so sprejeti 

pasivno. 

Vsak izmed nas ima drugačen pogled na realnost, predvsem zaradi različnih kultur v katerih 

se nahaja in osebnega prepričanja. (Kovačev, 1997) 

Ljudi lahko razdelimo v dve skupini glede dojemanja barve in oblike. Prva skupina se 

odlikuje po svoji odprtosti svetu in njegovim pojavom. So bolj emocionalno ubrani in zaradi 

tega svet dojemajo bolj s čuti in domišljijo. Domišljija jim dovaja nove zamisli, zato tudi svet 

objemajo bolj sproščeno. To so barvno bolj zavzeti ljudje, ki imajo večji smisel za barve 

njihovo harmonijo in lepoto. Za njih velja, da so romantični in hočejo polnost življenja. 

V drugo skupino uvrščamo ljudi, ki so bolj zaprti vase in mislijo v pretežno geometrično 

logičnih shemah. Pogled na svet so zato zmožni oblikovati po že vnaprej zasnovanih idejnih 

sistemih, svoje izkušnje pa uravnavati po njih. Njihovo držo imenujemo klasicistična, kajti ti 

ljudje so zmožni oblikovati umetniški svet na podlagi moči svojih intuicij. Tu ne prevladuje 

dinamika barv niti obilje ampak je pomembna disciplina čustvenega izražanja in urejenost 

oblik. (Trstenjak, 1996) 

2.2 VLOGA BARVE V KULTURI 

Kot sem že omenila se ljudje med seboj močno razlikujemo. Ravno zato se v različnih 

kulturah pojavljajo različni pogledi v povezavi z barvo.  Barva lahko obliki doda čustveno 

vrednost, na njeno dojemanje pa vpliva tudi človekovo duhovno in socialno življenje.  

Simbolni pomen barv je močno izrazit v magiji, mitih ritualih, regiji in umetnosti. Sama 

zgodovina nakazuje na mitično predstavo o barvi, ki izvira iz obdobja, ko so se rojevale prve 

civilizacije. Ti so barvo iztrgali iz žive narave in jo s poimenovanjem prepoznali kot suho 

brezoblično kvaliteto. (Kovačev, 1997) 

2.3 ETIMOLOGIJA OZNAKE ZA BESEDO BELO  

»Izraz »bel« lahko pomensko povežemo z izrazoma »žito« in »svetloba«. V nemškem jeziku 

namreč uvrščamo besedi »Weiß« in »Weizen« (pšenica) v isto jezikovno skupino. Podobno je   
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Slika 2 - Golob 

tudi v angleščini (»white«, »wheat«) in švedščini (»vit«, »vete«). V drugih svetovnih  jezikih, 

predvsem romanskih je pridevnik »bel« jezikovno povezan z oznakami za svetlobo in lesk. 

Italijanski pridevnik »bianco« ter francoski pridevnik »blanc« ustrezata nemškemu izrazu 

»blank«, ki ga je mogoče prevesti kot »svetal«, »bleščeč« ali »sijajen«. Tudi grški pridevnik 

»leukos« (bel) lahko povežemo z nemškim glagolom »leuchten« (svetiti, sijati). Asocijacije 

bele barve s svetlobo, ki so povezane pretežno s fizikalnimi determinatami, določajo tudi 

velik del njenih simboličnih implikacij.« (Kovačev, 1997, str. 92) 

2.4. KULTURNO POGOJENA SIMBOLIKA BELE BARVE 

Poznamo veliko pomenov bele barve v povezavi s človekom in njegovim razlaganjem. V 

mnogih kulturah so si jo ljudje razlagali na več načinov. Če pogledamo na njen pozitiven 

pomen je bela barva simbol vere in božanskosti.  

Bela barva v krščanstvu predstavlja Marijino brezmadežno spočetje, Kristus pa je upodobljen 

kot belo jagnje.  

Na splošno naj bi bele živali predstavljale bogove oziroma njihove atribute, zato za bele ptice  

lahko rečemo, da prinašajo srečo ali božja sporočila. V svetopisemski zgodbi je bil bel golob, 

ki je Noetu prinesel oljčno vejico, kot simbol upanja. 

Bela barva simbolizira popolnost, idealnost in dobroto, zato se najpogosteje pojavlja kot 

simbol večnosti in absolutnosti. Simbolizira tudi resnico (»bela laž« je vljudnostna laž), 

poštenost, pamet, koncentracijo… Zanjo lahko 

rečemo tudi, da je »sterilna« saj predstavlja čistočo 

in neomadeževanost.  

Bela barva ima v različnih kulturah različne pomene. 

V Aziji je bela barva žalna barva, povezuje pa se 

tudi z idejo reinkarnacije pri čemer naj smrt ne bi 

nosila pomena dokončnega slovesa  kajti v tej barvi 

se srečujeta življenje in smrt, kar pa posledično vodi 

v večnost. (Kovačev, 1997)   

Na Kitajskem, v deželi nasprotij prevladuje dvojnost. Boj med črno in belo je boj svetlobe in 

teme, dneva in noči, znanja in neznanja ter boj dobrega in slabega. (Jakovljevič, 1993)  
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Belo barvo povezujejo tudi z ženskam 

zaradi njihove nemoči, ki jim jo 

pripisujejo, nežnostjo in milino. Iz tega 

izhajajo različna ženska imena, ki 

vsebujejo izraz »bela«. Bianca v 

italijanskem jeziku in Blanche v 

francoskem.  

 

Bela ima velik vpliv tudi v hinduizmu in budizmu. V življenju ljudje neprestano trpijo saj 

težijo k zadovoljevanju potreb kot so lakota, žeja… Zato je potreben dvig nad zemeljske 

tegobe, kot to narekuje budizem, ki ga predstavlja bela barva. S tem se lahko približamo 

nirvani-stanju, ko ni potrebno več hotenje niti stremljenje. Ko človek pretrpi vse svoje 

zemeljske inkarnacije postane enak Budi. Velik pomen v tem kontekstu predstavlja tudi beli 

lotosov cvet. V budizmu različne barve cveta ponazarjajo različne stopnje duhovnega 

potovanja. Bel cvet ponazarja stopnjo duhovnega potovanja človeka, ki doseže stanje 

zavedanja čudežev okrog sebe in je sposoben 

doseči stanje spiritualne perfekcije.  

Belo barvo pogosto povezujemo s hladom, ker nas 

z njo povezujejo asociacije snega. (Kovačev, 1997)      

V Egiptu in njegovi umetnosti imajo barve čisto 

simbolno vrednost. Črna, nasprotje bele ponazarja 

znak večnosti in posmrtnega rojstva medtem, ko za 

belo velja, da je svečana in vesela.  

Aztekom je bela pomenila odhod v smrt, zato so zahodu dodelili to barvo. V drugih kulturah 

se vzhod predstavlja kot bel predvsem zaradi smeri potovanja sonca, zahod pa črn. Tudi pri 

Pueblo Indijancih bela predstavlja vzhod, medtem, ko za Navaho Indijance bela ponazarja 

zarjo.  

Barva ima na Afriški celini ogromno moč in veliko pomenov. Uporabljajo jo v povezavi z 

magijo in obredi. Bela barva v njihovih kulturah odvrača smrti in ponazarja barvo umrlih, 

Slika 3 - Beli lotosov svet 

Slika 4:  Snežinke 
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imela naj bi tudi veliko zdravilno moč. Ženske, ki so ostale brez moža imajo obraz prekrit z 

belo barvo, barvo duhov. (Jakovljevič, 1993) 

V različnih religijah so žrtvovali mlade bele živali, saj naj bi jih to dejanje opralo človeške 

krivde. Belo barvo označujemo kot najlažjo in najsvetlejšo izmed vseh barv zato implicira 

lahkotnost ljudje pa jo posledično povezujemo z duhovi in različnimi prikaznimi. Čarovnice 

so neverniki v zadnjem stoletju preganjali z darovanjem darila, ki je vsebovalo belo živilo: 

moko, sol, jajca ali mleko. (Kovačev, 1997) 

2.5 VPLIV BARVE NA ČLOVEKA 

Človek je v osnovi vizualno bitje, šele nato se orientira s sluhom, vonjem ali okusom. Svetle 

barve v ljudeh vzbujajo prijetne občutke, saj jih povezujemo z virom življenja, s svetlobo, 

medtem ko temne barve na ljudi delujejo neugodno. Barve na nas vplivajo v veliki meri, 

čeprav se tega mnogokrat sploh ne zavedamo. (Trstenjak, 1996) 

S psihološkega vidika  je bela barva označena kot čista, vedra ampak hladna barva. V 

nasprotju s črno barvo, katera je snovna, bela povzema oddaljenost in brezobličnost. Če 

opredelimo osebe, ki so naklonjene beli barvi, zanje lahko rečemo, da so svobodnega duha, 

natančne in izjemno previdne pri svojih odločitvah. 

Bela barva se je v političnem smislu uveljavila kot simbol predaje, s katerimi briše bojne 

barve. Zato jo občutimo kot stanje miru ali blaženosti.  Pomenska implikacija barv vedno 

izvira iz njihovih fizičnih lastnosti, saj bela svetloba vsebuje cel barvni spekter, toda sama po 

sebi ne omogoča barvnih zaznav. (Kovačev, 1997) 

3. ZGODOVINSKI PREGLED ARHITEKTURE V BELEM 

Pri zgodovinskem pregledu predstavljam pogled človeštva na svet v katerem živimo in 

vključuje arhitekturo bele barve. V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov arhitekture, skozi 

katere se izrazito kaže vpliv različnih kultur, v njih pa je moč opaziti velike razlike med 

načinom gradnje, arhitekturnimi elementi in izbranimi materiali. Arhitekturi sem določila njen 

položaj na zemljevidu, jo umestila v obdobje, v katerem je nastala, opisala sem nekaj njenih 

značilnosti, po katerih se odlikuje in predstavila njene materiale. 
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3.1 SANTORINI  

Santorini sestavlja skupina otokov, ki ležijo v Grčiji. Grčija se nahaja v  vzhodnem delu 

Evrope na meji med Turčijo, Bolgarijo in Romunijo. Skupina vulkanskih otokov (Thera, 

Thirasia, Aspronisi, Palea in Nea Kameni), ki predstavlja Santorini  je obdana z Egejskim 

morjem. Za pokrajino je značilno veliko število sončnih dni, količina zapadlega dežja pa je 

majhna.  

Sama lega Santorinija predstavlja izrazito izpostavljenost vetru, ki piha proti obali in 

posledično večjo količino vlažnosti na otokih. Prve sledi človeka na tem otočju se pojavijo že 

3000 leti  pred našim štetjem. Zaradi vulkanskih izbruhov se je skozi čas marsikateri 

pomembni del zgodovine izgubil.  

Lega otočja je bila pomembna skozi celo preteklost, saj je nekje med letoma 1207 in 1579 tu 

zacvetelo vinogradništvo in gojenje bombaža, kar pa je prineslo neprijeten vdor piratov. 

Zaradi strahov pred sovražniki in njihovimi napadi so se ljudje odločili za pozidavo stavb 

visoko nad klifi, daleč od obale in dosega napadalcev.  

Cilji organizacije prostora, ki so ga zastavili prebivalci otoka je visoka gostota pozidave med 

katero se vijejo ozke pot, stavbe pa so v večini primerov majhne. Odločitvam, ki so jih 

sprejeli je botrovalo predvsem pomanjkanje »varne« zemlje, vpliv lege, zaradi katere so 

izpostavljeni večji količina sonca in vetra, varnost in potreba po pripadnosti. Če pobliže 

pogledamo samo zasnovo stavbe vidimo prilagojen volumen, debele zidove, majhne odprtine 

in omet bele barve.  

Forma je organska, zasnova 

minimalistična, pozidava pa prilagojena 

okoljski omejitvi in je ključnega pomena 

za trajnost. Belim stavbam, ki so bile v 

starejših obdobjih pobarvane v odtenke 

različnih barv je nasproti stopila človeška 

odločnost in težnja po podreditvi novim 

oblikovalskim smernicam. Med letoma 

1967 in 1974 so z zakonom določili belo 

Slika 5 - Pogled na bele zgradbe 
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barvo za enotno barvo fasad stavb, kot je bilo tedaj značilno za ostalo Kikladsko otočje. Ti so 

svojo belo »pridobili« v masovni proizvodnji po letu 1905, ko je bila cenovna ugodnost ena 

izmed želenih prednosti pri uporabi barv.  

Hišam je bila določena velikost na podlagi namembnosti in uporabe. Lega in značilnosti 

območja celotnega Kikladskega otočja so izrazito vplivale na samo gradnjo. Zaradi posledic 

vročine in ohranjanja prijetnih temperatur znotraj stavbe, so zunanje stene debelejše, odprtine 

skozi katere sije sonce manjše in strehe preko katerih so zbirali deževnico, obokane in tanjše.  

Materiale, ki so jih uporabljali so pridobivali iz lokalnih območij. Stene so zaradi zadrževanja 

temperature sezidane iz kamenja, streha pa je mešanica lesa, blata, vulkanskega pepela in 

sena. (Santorini) 
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3.2 TADŽ MAHAL 

Tadž Mahal, monumentalni nagrobni spomenik velike ljubezni se nahaja v Azijskem predelu 

sveta. Natančnejša lokacija sega v severnejši predel Indije k mestu Agra. Omenjen 

monumentalni spomenik, ki velja za dragulj Islamske umetnosti  je dal zgraditi šah Džahan, ki 

je bil peti vladar mogulske dinasije. Vladal je od leta 1628 do 1658. Kljub težavam z družino 

(moral jih je namreč odgnati iz svojega življenja)  je v večji meri svojo ljubezen izkazoval 

ženi. Počastil jo je z imenom Mumtaz-i-Mahal, kar pomeni dragulj palače. Na obrežju reke 

Džame ji je postavil vrtni paradiž. Marmorno tlakovana pota so vijugala med redkimi 

rastlinami in drevesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelepa žena mu je rodila sedem otrok, po rojstvu osmega pa je umrla. Njeno truplo so 

prepeljali v mesto Agra, pokopali so jo na obrežju reke, šah Džahan pa jo je počastil s 

spomenikom kakršnega svet še ni videl. 

Vodna gladina, posuta z lotosovimi cvetovi sega vse od vhoda, mimo vrta, do osupljive  

arhitekturne stvaritve snežno bele barve. (Goock, 1969)  Mavzolej je v celoti oblečen v bel 

marmor. Pri gradnji jih je vodilo načelo namernega povezovanja uveljavljenih elementov 

stavbe, njene površinske dekoracije, materialov in geometrijskega načrtovanja. (Taj Mahal) 

Tadž Mahal velja za enega največjih arhitekturnih dosežkov v celotnem obsegu Indo-Islamske 

arhitekture. Kombinacija izbočenih ter vbočenih oblik se igra igro svetlobe in sence, oboki in 

kupole pa dodatno povečajo estetski vidik. Različni barvni odtenki, ki jih lahko človek doživi 

Slika 6 – Marmorni  mavzolej 
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ob gledanju tega arhitekturnega čudeža (modro nebo, bela arhitektura, bujno zelenje, 

rdečkasta pot) ne pustijo hladnih občutkov. Bela barva je pomemben element. Šah Džahan naj 

bi izbral belo barvo marmorja zaradi mističnosti, ki jo ustvarja svetloba, katera se absorbira 

ali odbija v različnih delih dneva. 

Grobnica je dvignjena nad formo kvadratne oblike. Ob straneh jo krasijo osemkotne baze na 

katerih stojijo minareti. Centralni del zgradbe ima prav tako osemkotno obliko in je v 

popolnem ravnovesju s kompozicijo in zavzema dvorane in štiri kotne sobe. Plan se ponovi v 

zgornjem nadstropju. Impresiven je tudi glavni vhod, ki je postavljen v center  južnega dela 

osnove. (Taj Mahal 1) 

 

3.3 BELA HIŠA- PREDSEDNIŠKA PALAČA (WASHINGTON) 

Za mnoge Američane Bela hiša simbolizira demokracijo in svobodo. Nahaja se v 

severozahodnem predelu Združenih držav. Stavba se je v zadnjih 200 letih močno spremenila. 

Je prestižna zgradba, v kateri domovali vsi dosedanji ameriški predsedniki, razen Georga 

Washingtona.  

Na javni natečaj za načrtovanje predsedniškega domovanja se je prijavilo osem arhitektov, 

zmaga je »padla« v roke Jamesu Hobanu. Leta 1792 si je zamislil tri nadstropja in več kot 100 

sob. Ime Bela hiša se je stavbe »prijelo« zaradi 

barve peščenjaka, uvoženega iz kamnolomov v 

Virginiji. 

Leta 1801 je tedanji predsednik Jefferson odprl 

vrata stavbe javnosti in njenim obiskovalcem. 

Arhitekturni objekt je bil med vojno leta 1812 

požgan. Obnovitev je nato potekala pod 

vodstvom predsednika Jamesa Moroea. (White 

house) 

 

Terasa na južni strani je dobila obliko leta 1824, na severni pa 1829. Leta 1901 so 

centralnemu delu dodali zahodno krilo, nato pa še vzhodno. 

Slika 7 - Tloris iz leta 1948 
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Skozi čas se je v Beli hiši zamenjalo veliko število predsednikov, prav vsak pa je zgradbi 

doprinesel kakšno spremembo in novost.  

Če pobliže pogledamo pročelje iz severne strani bomo opazili tri nadstropja polna natančno 

razporejenih oken. Na vrhu vidimo zaključek z ograjo. Osrednji del sestavlja vhod obdan s 

stebri (proti vrhu so rahlo ožji), namenjen pa je bil prihodom kočij. Pri vstopu v stavbo nas 

očara cvetlični vzorec. 

Južni del fasade je kombinacija neoklasičnega  in paladijeskega sloga (Italijanski arhitekt 

Andrea Palladio 1508-1580) in je prav tako trinadstropen. Fasado krasijo okna, na sredini pa 

vlada polkrožno izbočena terasa obdana s stebri.  

 

 

 

 

 

                        

  

Slika 8 - Bela hiša 



13 
 

4. PREDSTAVNIKI ARHITEKTURE TER NJIHOVA DELA 

 

4.1 LE CORBUSIER 

Nekaj besed moram nameniti arhitektu, ki je dodobra zaznamoval zgodovino na svojem 

področju. Je eden izmed velikanov, ki je utemeljil obliko novega časa. Le Corbusier. Charles 

Édouard Jeanneret Gris je bil rojen leta 1887 v francoskem delu Švice.  

Ko je dopolnil 14 let je začel obiskovati tako imenovano umetnoobrtno šolo. Močan vpliv na 

njegovo izražanja sta imela učitelja in arhitekta Charles L'Eplattenier in Rene Chappalaz. Po 

nekajletnem potovanju po Evropi in osvajanju znanja pri svetovno znanih mojstrih arhitekture 

(August Perret, Josef Hoffmann, Peter Berhens), se je za kratek čas ustalil blizu Firenc. 

(Frampton, 2007) 

Kmalu zatem, ga je popolnoma navdušila 

grška Akropola, njeni prehodi iz notranjega v 

zunanji prostora in razčlenjeni trgi. 

Odprta nadstropja, ki jih podpirajo betonski 

stebri s stopnišči ob strani, so značilnosti hiše 

Domino (1914-15). Le Corbusier je v njej 

našel model za kasnejše stvaritve. 

 

Po prvi svetovni vojni so v uporabo prišli novi 

materiali in nov način razmišljanja. Tudi Le 

Corbusier se je prilagajal novi miselnosti z 

uporabo sodobnega materiala in industrijskim 

načinom gradnje. Rezultat takšnega načina mišljenja je prinesel skeletno gradnjo s svobodno 

stoječimi stebri v pritličju in horizontalne odprtine z ravno streho. 

Ideja velikega arhitekta je bila v povezovanju ljudi in osvobajanju osamljenosti. Pri njegovem 

delu so prišli v ospredje naravni materiali namesto industrijskih: sonce, prostor in zelenje. Vse 

kar človeka pomiri, ga osreči in v njem ustvarja popolno ravnovesje. 

Veliko njegovih zamisli so v času njegovega delovanja realizirali. (Mihalič Deškovič, 2013) 

Slika 9 - Le Courbusier ali Charles Édouard Jeanneret 

Gris 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1887
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4.1.1 ROMARSKA KAPELA RONCHAMP 

 

Prvotna romarska cerkev Notre-Dame-du-Haut je bila uničena med bombardiranjem v drugi 

svetovni vojni. Leta 1950 so pri obnovi k sodelovanju povabili Le Corbusierja, ki pa je 

okleval zaradi svetovno znanega slovesa vendar je na koncu vseeno privolil.  

 

Slika 10 - Pogled na zunanjost romarske cerkve 

 

Zasnova arhitekture je vse prej kot običajna. Še sam je govoril o pogumno ampak noro 

zasnovani stavbi.  

Notranjost romarske cerkve spominja na votlino, njena zunanjost pa spominja na vse drugo 

kot na kapelo. Stavba je bila posvečena štiri leta po začetku gradnje. Prostor v cerkveni ladji 

je majhen, zato so za večje romarske procesije zgradili prižnico in oltar na prostem. Barva 

notranjosti je bela. 

Zaradi svoje edinstvenosti je bila cerkev deležna velikega števila kritik in zgražanj. (Goock, 

1969)  
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Le Corbusier je rekel : »Še za hip nisem 

mislil ustvariti kaj takšnega, kar naj bi 

vzbujalo pozornost.« (Goock 1969, str. 

86) 

Material je predstavljen v vsej svoji 

čistosti. Bela fasada (beton) je čisto 

nasprotje temni strehi in ustvarja kontrast.  

Pa vendar, arhitektura je umetnina. 

Prevladuje popolna asimetrija. Tri stolpe, 

ki nosijo funkcijo prenosa svetlobe na 

oltarje dopolnjuje streha in njen »narobe obrnjen« videz. Notranjščina je skoraj prazna, skozi 

majhne odprtine pa v vanjo preseva barvna svetloba. (Goock, 1969) 

Vsaka stran fasade prikazuje drugačen obraz, streha pa daje vtis mogočnosti. Mislim, da je 

hotel s tem Le Corbusier obiskovalca spraviti v gibanje. Želi, da si ogledamo celotno zgradbo, 

ki se nato povezne v celoto. Zunanje stene so rahlo vbočene in izbočene, zaključujejo pa jih 

organske oblike. Fasade  krasi večje število različno velikih oken, ki so potisnjena navznoter, 

da s tem ustvarjajo globino. Ena izmed 

strani fasad je brez oken. 

Vrata glavnega vhoda se razlikujejo od 

ostali po ročni poslikavi Le Corbusieja in  

so izrazitih barv.  

Glavni dejavnik, ki vpliva na izraz 

občutenj v tej stavbi je svetloba. Zaradi 

manjših okenskih odprtin je notranjost 

cerkve precej temna. Dramatičnost  

ustvarijo barvna stekla nameščena v 

okvirje oken. 

 

  

Slika 11 - Notranjost romarske kapele Ronchamp 

Slika 12 - Tloris cerkve 
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4.2 SANTIAGO  CALATRAVA VALLS 

Santiago Calatrava Valls je bil rojen v Španiji leta 1951. Študiral je arhitekturo na akademiji v 

Valenciji od leta 1969 do 1974 in tam prejel prvo diplomo. Med leti 1975 in 1979 je nato 

študiral še inženirstvo in kmalu zatem prejel drugo diplomo. Leta 1981 je svoje znanje 

nadgradil še z doktoratom  iz tehničnih znanosti v Zurichu. (Santiago Calatrava) 

 Njegova prva dela so zajemala predvsem mostove in železniške postaje. Skozi ustvarjanje 

oblike lahko vidimo, kako prepleta znanje inženirstva z umetnostjo. Material, ki ga uporablja 

v večini svojih arhitekturnih del sta jeklo in beton. Navdih išče v naravi, oblike pa vsebujejo 

ritem. Rezultat so osupljivi skeletni jekleni okvirji. 

Od leta 1990 Calatrava v svoja dela vnaša premične elemente. Eden izmed del se nahaja v 

Kuwajtu. To je Pavilion za Expo, ustvarjen leta 

1992. Njegova posebnost je segment strešnega 

dela, ki je lahko sestavni del strešnega dela, 

lahko pa ga odstranijo. Ta premični del ustvarja 

drugačno obliko ostrešja in spreminja dotok 

svetlobe v notranjost zgradbe. 

Drugi zanimiv primer je Muzej umetnosti v 

Milwaukeeju. Premična streha, ki spominja na 

krila ptice se odpira in zapira. (Santiago 

Calatrava 1)                                                   

Calatravino izjemno arhitekturo najdemo po 

velikih mestih, na vseh koncih sveta (Valencia, 

New York, Dallas, Dublin, Buenos Aires…). 

 

 

 

 

  

Slika 13 - Santiago Calatrava 
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4.2.1 MESTO UMETNOSTI IN ZNANOSTI  

Mesto umetnosti in znanosti se nahaja v Valenciji, Calatravini rodni deželi. Je edinstven 

kompleks posvečen znanstveni in kulturni rasti. Sestavljen je iz petih elementov in je 

večnamensko središče. Projekt je nastal v sodelovanju med dvema španskima arhitektoma 

Santiaga Calatrave in Félixa Candela. Začetek gradnje sega v leto 1996, večina elementov je 

bila končana leta 1998, zadnji del El Palau de les Arts Reina Sofia pa so zaključili leta 2005. 

Arhitektura je neverjetna, obiskovalcem pa nudi spoznavanje različnih vidikov tehnologije, 

znanosti, umetnosti in narave.

 

Slika 14 - Mesto umetnosti in znanosti 

 

Kompleks je sestavljen iz petih delov:  

L'Hemisfèric je središče za digitalne projekcije, vsebuje kino, njegova oblika pa spominja na 

veliko oko. El Museu de les Ciències Príncipe Felipe je interaktivni muzej znanosti. Oblika 

spominja na kita. L'Umbracle je urejeno sprehajališče polno bogatih rastlinskih domorodnih 

rastlin, kot sta sivka in rožmarin. L'Oceanogràfic je oceanografski park odprtega tipa in je  

največji v Evropi. Zgrajen je bil po podobi lokvanja. El Palau de les Arts Reina Sofia je center   

http://en.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia
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umetnosti nastopanja in opera. Kompleks vsebuje tudi viseči most in L'Àgora, ki je pokrita 

stavba namenjena raznovrstnim dogodkom. 

Santiago Calatrava  se je podpisal pod oblikovanje operne hiše, središča za digitalne 

projekcije, muzej znanosti, sprehajališče in Agoro. Ostala arhitekturna stvaritev je delo Félixa 

Candela. (Mesto umetnosti in znanosti ) 
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4.2.1.1 L'HEMISFÈRIC 

Je bila prva stavba zgrajena v celotnem kompleksu in je odprla svoja vrata širši javnost leta 

1998. Zunanja oblika je polkrožna. Krogla v njej je projekcijska soba. Dolžina polkrožne 

oblike stavbe presega sto metrov. Je tudi središče Mesta umetnosti in znanosti.  

Mogoče njena oblika bolj kot na oko spominja na veko. Zgradbo obdaja bazen napolnjen z 

vodo, njen odsev pa ji doda manjkajočo  

polovico. Oblika je polkrožna, zgrajena 

iz betona. 

Aluminijasta zasnova dvižnega dela 

omogoča pogled v notranjost, kjer 

opazimo kroglo, v njej pa se nahaja 

projekcijska soba. Notranjost ločujejo 

stopnice, prozorno streho pa podpirajo 

betonski podporniki. Prevladujoča 

barva stavbe  je bela, zasnova pa centralna. (Mesto umetnosti in znanosti 1) 

 

            

 Slika 16 – Tloris 

 

 

Slika 17 - Prerez  

Slika 15 - Središče digitalne projekcije 
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4.2.1.2 EL MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCIPE FELIPE- MUZEJ ZNANOSTI 

Glavna naloga Interaktivnega muzeja znanosti je spodbujati človeško radovednost in kritično 

mišljenje. Zgradba sestoji iz treh nadstropij, njena skeletna zunanjost pa spominja na obliko 

kita. Pri gradnji so uporabljali jeklo, beton in steklo. Njena zunanjost pusti v obiskovalcu 

veliko večji vtis kot notranjščina. Oblike, ki prevladujejo so geometrijske. Dolžina obsega 

nekaj več kot dvesto metrov, širina osemdeset, v višino pa meri dobrih petdeset metrov. 

Muzej so odprli leta 2000. Elementi vode so vključeni v celoten kompleks zaradi geografske 

lege mesta in posledično njenega suhega podnebja. Arhitektura je lungitudinalni-podolgovati 

tip zgradbe. Ritem traverz se ponavlja po njeni celi dolžini.(Mesto umetnosti in znanosti 2) 

 

 

 

 

 

 

Slika 18 - Osvetljen muzej 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Slika 19 - Trikotni zaključek 

 

 

  



21 
 

4.2.1.3 EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA- OPERNA HIŠA 

Zgradba je svojo otvoritev doživela leta 2005, posvečena pa je glasbi in scenski umetnosti. 

Njena zasnova je razdeljena v štiri sklope. Pri tej arhitekturi se je Calatrava lotil oblikovanja 

zgradbe bolj ploskovno. Simetrično oblikovane lupine »ščiti« notranjost, z njo pa je arhitekt 

nakazal tudi občutek  prostora. S pričujočim oblikovanjem form je arhitekt omogočil odlično 

akustiko prostora. Linije so v nekaterih delih stroge, nato pa se prevesijo v mehkobo. 

Arhitektura je dinamična, glavna uporabljena materiala pa sta beton in jeklo. (Mesto 

umetnosti in znanosti 3) 

  

Slika 20 - Veličastna opera 
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Slika 21 - Domorodne rastline 

 4.2.1.4 L'UMBRACLE- SPREHAJALIŠČE 

Sprehajališče je postavljeno v južni del kompleksa, do njega pa lahko dostopamo iz vseh 

objektov. Skozi celotno dolžino se razteza galerija na prostem, ki vključuje različne skulpture. 

Dolga, iz jekla in stekla zgrajena promenada ob straneh nudi zavetje drevesom, pod arkadami 

pa se bohotijo rastline tipične za to pokrajino. Sprehajalna površina meri v dolžino 

tristodvajset metrov, v širino pa šestdeset. Bele, jasne in čiste linije nakazujejo lahkotnost 

zgradbe.   

                                                       

 

 

Slika 22 - Stopnišče 
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4.2.1.5 L'ÀGORA 

L'Àgora je bila postavljena zadnja v sklopu mesta umetnosti in znanosti. Njena oblika je 

svojevrstna, izraža mogočnost. Je mesto za številna srečanja, kongrese, konference, nastope in 

tudi za športne dogodke. Po potrebi lahko v njej uredijo tudi razstavni prostor. Vidna zasnova 

skeletne gradnje je v večini obarvana modro, v spodnjem in vrhnjem delu pa jo krasi bela 

barva. (Mesto umetnosti in znanosti 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Slika 23 - Belo modra kombinacija 
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5. RAZISKOVALNI  DEL 

 

V drugem delu diplomskega dela sem raziskala, kako otroci poznajo in razumejo barve, ter 

arhitekturo. Pomembno je razumevanje otrok glede barve in arhitekture. Podatke sem zbrala s 

pomočjo ankete. Uporabila sem anketni vprašalnik podan v pisni obliki. Anketni vprašalnik 

sestavlja sedem vprašanj in sicer kombinacija vprašanj zaprtega tipa (dihotomna vprašanja- 

dva alternativna odgovora, da in ne) in vprašanja odprtega tipa.   

Anketni vprašalnik je izpolnilo petindvajset učencev iz devetega razreda. Anketa je bila 

anonimna. 

S prvim vprašanjem sem želela raziskati, katera je najljubša barva anketirancev in izvedeti, če 

je med njihovimi najljubšimi barvami tudi bela. 

Vprašanje 1: Katera je tvoja najljubša barva? Napiši ime barve. 

Devet  učencev, kar je največje število je za svoja najljubšo barvo izbrala modro. Sledi zelena, 

ki jo je izbralo sedem učencev, trije pa so izbrali roza barvo. Po dva učenca sta se odločila za 

vijolično, oranžno in rdečo barva. Za belo barvo kot najljubšo se ni odločil nihče 

Z drugim vprašanjem sem želela raziskati, kaj menijo učenci o vplivu barve na nas.  

Vprašanje 2: Ali misliš, da barve lahko vplivajo na nas? Obkroži: ( Če si odgovoril z da, 

razloži na kratko na  kakšen način.) 

Trinajst učencev misli, da imajo barve na človeka vpliv, medtem ko dvanajst otrok misli, da 

temu ni tako.  

V nadaljevanju je teh trinajst, ki so ogovorili pritrdilno napisalo, da barve vplivajo na: 

razpoloženje ljudi (devet učencev), na oblačenje ljudi (dva učenca), na sproščanje (en 

učenec), en učenec pa je pustil prostor za odgovor prazen. 

Nadaljevala sem z raziskovanjem bele barve in besede, ki se nanjo navezuje. 

Vprašanje 3:  Belo barvo (bela ali bel ali belo ali beli) poveži s poljubno besedo. (Poljubna 

beseda je tista beseda, ki ti prva »pade na pamet«. Na primer: rdeča-kri ) 

Pri tem odgovoru so učenci izkazali veliko raznolikost odgovorov. V ospredju je bila 

povezava bele s snegom, zapisalo jo je enajst učencev, bel oblak so navedli trije, ovca pa se   
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pojavi pri dveh anketiranih. Besedne zveze, ki so bile napisane samo po enkrat pa so: 

spoštovanje, list, barva, angel, mleko, halja, stena, noga in kost. 

Z naslednjim vprašanjem sem želela raziskati poznavanje simbolike belih živali. 

Vprašanje 4:  Bele živali pogosto ponazarjajo različne simbole. Poznaš kakšno tako žival? 

Napiši njeno ime. (Primer: Črna vrana-smrt.) 

Trinajst anketirancev je napisalo, da ne pozna nobene takšne živali. Štirje odgovora niso 

podali, trije pa so omenili belega goloba kot simbol Svetega Duha. Odgovore:  bela mačka-

sreča, bela ovca-sneg, bel medved-lov, bele miši-pijanost in bela lisica-sneg pa so zapisali 

anketiranci samo po enkrat. 

Barve v človeku vzbujajo občutja. Naslednje vprašanje se nanaša na svetle barve in prijetne 

ali neprijetne občutke, ki jih le te vzbujajo pri ljudeh. Zanimalo me je, kako svetle barve 

občutijo učenci.  

Vprašanje 5. Ali svetle barve v tebi vzbujajo     PRIJETNE      ali        NEPRIJETNE     

občutke? Obkroži odgovor in na kratko razloži zakaj. 

Devetnajst učencev mi je z obkrožanjem besed sporočilo, da svetle barve pri njih vzbujajo 

prijetne občutke. Trinajst učencev je to povezalo z občutjem, štirje so omenili, da svetle barve 

v njih vzbudijo prijetne občutke zato, ker so lepe, dva pa nista vedela zakaj svetle barve v 

njiju vzbudijo prijetne občutke. Pri petih anketiranih učencih svetle barve vzbujajo neprijetne 

občutke, eden od učencev pa ni odgovoril na to vprašanje. 

Pri gradnji stavb so pomembni materiali in njihove lastnosti. Z naslednjim vprašanjem sem 

želela raziskati poznavanje belih gradbenih materialov. 

Vprašanje 6: Z arhitekturo in gradnjo stavb so povezani različni materiali. S katerim 

materialom povezuješ belo barvo? 

Dvanajst anketirancev je z belo barvo povezalo beton, štirje so omenili siporeks, dva apno in  

dva plastiko. Dva sta nato omenila še les, eden pa belo mivko. Dva učenca na vprašanje nista 

odgovorila. 

Zadnje vprašanje se nanaša na arhitekturne primere bele barve. Zanimalo me je, kako dobro le 

te poznajo učenci. 
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Vprašanje 7: Poznaš kakšen arhitekturni primer bele barve? (Bela zgradba je lahko iz 

zgodovine ali današnjega časa.) 

Šest učencev je navedlo Belo hišo, šest ni poznalo nobenega arhitekturnega primera, štirje so 

napisali cerkev in štirje grad, trije pa poznajo templje. Moderna hiša in palača sta bili 

omenjeni vsaka po enkrat. 

Odgovori, ki sem jih zbrala z anketnim vprašalnikom kažejo na to, da učenci o barvah, tudi o 

beli barvi, njeni simboliki in vplivu vedo marsikaj. Prav tako pa dobro poznajo arhitekturo in 

gradbene materiale. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Moje ime je Sabina Hašič in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Likovna 

pedagogika. Pred teboj se nahaja vprašalnik. Prosim te, da odgovoriš na zastavljena vprašanja. 

Anketa je anonimna, torej se nanjo ne podpisuj z imenom. Rezultati anketnega vprašalnika 

bodo uporabljeni v raziskovalne namene. Hvala za sodelovanje. 

1. Katera je tvoja najljubša barva? Napiši ime barve. 

  

2. Ali misliš, da barve lahko vplivajo na nas? Obkroži: ( Če si odgovoril z da, razloži na 

kratko na  kakšen način.) 

DA                          NE 

 

3. Belo barvo (bela ali bel ali belo ali beli) poveži s poljubno besedo. (Poljubna beseda je tista 

beseda, ki ti prva »pade na pamet«. Na primer: rdeča-kri ) 

 

4. Bele živali pogosto ponazarjajo različne simbole. Poznaš kakšno tako žival? Napiši njeno 

ime. (Primer: Črna vrana-smrt.) 

 

 

5. Ali svetle barve v tebi vzbujajo     PRIJETNE      ali        NEPRIJETNE     občutke? 

Obkroži odgovor in na kratko razloži zakaj. 

 

 

6. Z arhitekturo in gradnjo stavb so povezani različni materiali. S katerim materialom 

povezuješ belo barvo? 

 

 

 

7. Poznaš kakšen arhitekturni primer bele barve? (Bela zgradba je lahko iz zgodovine ali 

današnjega časa.) 
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6. SKLEP 

 

V diplomski nalogi sem želela bolj podrobno spoznati barvo in arhitekturo, ki določeno barvo 

predstavlja. 

Najprej sem predstavila barvo in nato belo barvo, ki sem jo izbrala za bolj podrobno 

predstavitev.  Raziskala sem kakšen je njen odnos do oblike, kulture in njeno etimologijo.  

Veliko novega sem se naučila pri opisovanju simbolike bele barve, ki jo najdemo v različnih 

religijah in kulturah. 

Poglobila sem se na vpliv barve in raziskala arhitekturne elemente, ki jih najdem v zgodovini. 

Tu je bila sprejeta odločitev malo težja, saj poznamo veliko število zanimivih primerov. 

Odločila sem se za opis tistih treh, ki so name napravili vtis. 

Navdušena sem nad izbranima arhitektoma, Le Courbusierjem in Calatravo. Skozi 

raziskovanje njunih del sem odkrila mnogo novosti in podatkov zaradi katerih sem lažje 

razumela sprejemanje odločitev, ki sta jih podajala skozi arhitekturo. 

Diplomsko delo mi je pomagalo osvojiti nova znanja in razširiti vedenje o barvi in arhitekturi. 
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