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I 

 

POVZETEK 

 

Barvni krogi so temeljni barvni modeli, ki imajo pomembno vlogo tudi v likovnem 

izobraževanju. Z barvnim krogom se učenci srečajo že v osnovni šoli, saj jim predstavlja 

osnovni model za kategorizacijo barv. Barvne kroge v barvni teoriji ločimo na likovne barvne 

kroge in fizikalne (znanstvene) barvne kroge. Eden izmed najbolj nazornih in sistematičnih 

likovnih barvnih krogov je Goethejev trikotnik. V diplomski nalogi zato raziščem njegov 

pomen za likovno izobraževanje. Problematika je členjena na dva dela: likovnoteoretičnega in 

likovnopedagoškega. V likovnoteoretičnem delu je raziskano zgodovinsko in likovno-

teoretsko ozadje Goethejevega trikotnika. Omenjam pomembnejše zgodovinske osebe in 

dogodke, ki so vplivale na njegov nastanek. Nato analiziram likovno-teoretične problematike, 

ki jih sistematizira Goethejev trikotnik, in na osnovi teh oblikujem didaktična priporočila za 

njegovo uporabo v likovnem izobraževanju. Raziščem tudi vlogo Goethejevega trikotnika, ki 

jo ima trenutno v likovnem izobraževanju v osnovni šoli. V likovnopedagoškem delu s pisno 

pripravo zasnujem učno uro za 6. razred osnovne šole pri predmetu likovna umetnost na temo 

Goethejevega trikotnika, pri čemer dam poseben poudarek na terciarne barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: Goethejev trikotnik, barvni krog, primarne barve, sekundarne barve, 

terciarne barve 
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ABSTRACT 

 

Colour circles are basic colour models that play an important role in art education. Pupils 

encounter colour circles as early as in elementary school, where colour circles represent basic 

models for categorisation of colours. In colour theory we distinguish between artistic colour 

circles and physical (scientific) colour circles. One of the most explicit and systematic artistic 

colour circles is Goethe's triangle. In this thesis I therefore investigate its importance in art 

education. The thesis is devided in two parts: theoretical and pedagogical. In the theoretical 

part I researched historical and theoretical background of Goethe's triangle. I mention some of 

the important historical persons and events that have influenced its formation. Then I analyze 

theoretical problems that are systematized by Goethe's triangle and based on these I format 

some didactic recommendations for its use in art education. I also explore the current role of 

Goethe's triangle in art education in elementary school. In the pedagogical part I prepare a 

lesson on Goethe's triangle for 6th grade of elementary school, where I give a special 

emphasis on tertiary colours. 
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UVOD 
 

Splošna človeška naravnanost k urejanju in sistematiziranju ni izvzeta tudi pri sistematizaciji 

barv. Pri tem si pomagamo z barvnimi krogi. To so temeljni barvni modeli, ki imajo med 

drugim pomembno vlogo tudi v likovnem izobraževanju. Z barvnim krogom se učenci srečajo 

že v osnovni šoli, saj jim predstavlja osnovni model za kategorizacijo barv. Barvne kroge v 

barvni teoriji ločimo na likovne in fizikalne (znanstvene). Eden izmed najbolj nazornih in 

sistematičnih likovnih barvnih krogov je Goethejev trikotnik.  

Diplomskega dela Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje sem se lotila z 

željo po poglobljenih ugotovitvah v povezavi z omenjeno tematiko. Goethejev trikotnik je 

namreč kljub zelo nazorni in strnjeni zasnovi še danes relativno nepoznan in o njem ni 

napisano veliko (Albers, 2006). V diplomski nalogi sem zato želela raziskati njegov pomen za 

likovno izobraževanje. 

Problematiko sem v diplomskem delu razčlenila na dva dela: likovnoteoretičnega in 

likovnopedagoškega. V likovnoteoretičnem delu sem raziskala zgodovinsko in likovno-

teoretsko ozadje Goethejevega trikotnika, pri čemer sem  omenila pomembnejše zgodovinske 

osebe in dogodke, ki so imele kakršenkoli vpliv na nastanek Goethejevega trikotnika. Nato 

sem se podrobneje posvetila samemu Goethejevemu trikotniku in opisala vrste barvnih 

mešanj ter anazilizala likovno-teoretične problematike, ki jih sistematizira Goethejev trikotnik 

(stopnjevanje od primarnih preko sekundarnih do terciarnih barv ter barvne akorde). 

Raziskala sem tudi spoznavanje barvne sistematike in vlogo Goethejevega trikotnika, ki jo 

ima trenutno v likovnem izobraževanju v osnovni šoli. Na osnovi pomembnejših ugotovitev 

sem oblikovala tudi didaktična priporočila za njegovo uporabo v likovnem izobraževanju. V 

likovnopedagoškem delu sem s pisno pripravo zasnovala učno uro za 6. razred osnovne šole 

pri predmetu likovna umetnost na temo Goethejevega trikotnika, pri čemer sem dala poseben 

poudarek na terciarne barve in barvne akorde. 
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LIKOVNO - TEORETIČNI DEL 

1. ZGODOVINSKI IN LIKOVNO–TEORETSKI ORIS GOETHEJEVEGA 

TRIKOTNIKA 

 

1.1 Barva in barvni krogi pred Newtonom 
 

Ljudi je barva zanimala od vselej. V povezavi s tem so mnogi želeli pojasniti tako barvo samo 

kot njen izvor. Zametke barvne sistematizacije lahko tako iščemo že v času antike. Teorije o 

barvi se pojavljajo v filozofskih tekstih Demokrita in Empedokla; te sta povzela in dodatno 

razvila Platon (ok. 390 p.n.št.) in Aristotel (ok. 350 p.n.št.). Njuni teoriji sta postali osnova 

vseh nadaljnjih barvnih sistemov vse do Newtona (Gage, 2009, str. 12). 

Platonova barvna teorija je bila izredno skromna, zato se bom osredotočila predvsem na 

Aristotelovo teorijo, ki je bila zaradi njegovega interesa za eksperimente precej bolj obsežna 

in razvejana, vendar raztresena po mnogih spisih (Gage, 2009, str. 12). Aristotel je prvi 

ugotovil, da človeško oko ne more zaznati barve brez svetlobe; barva naj bi potemtakem 

nastala kot posledica nečesa prozornega med barvnim objektom in človeškim očesom 

(Searcy, 1992). V enem izmed spisov Aristotel trdi, da se vse vmesne barve pojavljajo kot 

mešanica svetlobe in teme; pet vmesnih barv, ki jih ni mogoče namešati, opredeli kot 

škrlatno, vijolično, porovo zeleno, temno modro in sivo (ki jo je smatral kot variacijo črne) ali 

rumeno (Gage, 2009, str. 12). Glede na to teorijo lahko sklepamo, da se Aristotel nagiba k 

sedemdelni barvni lestvici, ki se na eni strani začne z belo in na drugi zaključi s črno barvo 

(Gage, 2009, str. 13). Prvi barvni krog tako ni bil zasnovan v dejanski obiki kroga, ampak v 

traku, kjer so barve organizirane po svoji svetlosti, vključeni pa sta tudi bela in črna. Ta 

barvni sistem ne upošteva niti komplementarnosti, niti spektralnosti, o čemer bom več 

povedala v nadaljevanju. Tako imenovana aristotelovska fizika je danes s stališča moderne 

znanosti pojmovana kot »naivna«, saj je s fizikalnega vidika napačna, vendar pa je pravilna z 

izkustvenega vidika, zato je imela tudi v moderni znanosti pomemben vpliv na likovno 

barvno teorijo. 

Zanimiva je tudi Aristotelova razprava o mavrici iz dela O meteorologiji, v kateri trdi, da 

mešanica bele in črne da rdečo, z manjšanjem deleža bele dobimo zeleno in nato vijolično  
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barvo. Tu so torej kot primarne barve, ki jih slikarji ne morejo sami namešati, označene 

zelena, rdeča in vijolična (MacEvoy, »Do "primary" colors exist?«, 2005). 

 

1.2 Sir Isaac Newton in začetek moderne znanosti o barvah 

 

Čeprav je bila barva vselej prisotna v našem okolju in v likovnem ustvarjanju, pa se njena 

eksaktna znanstvena obravnava začne šele z moderno znanostjo. Gage omenja, da so se 

najbolj prodorne in daljnosežne spremembe v evropskem razumevanju barve kot fizikalnega 

fenomena zgodile v 17. stoletju (Gage, 2009, str. 153). Od tedaj je razumevanje in 

sistematiziranje barv skozi čas dobivalo vedno nove in nove razsežnosti. 

Fizik Isaac Newton je med letoma 1666 in 1672 razvijal svoj experimentum crucis 

(eksperiment ključnega pomena), ki ga je opazil, vendar ne izvedel že Mocenigo okoli leta 

1580 (Gage, 2002, str. 133). S poskusom je ponazoril, da lahko s pomočjo tristrane prizme 

belo sončno svetlobo razlomimo v barvni spekter (slika 1). Spekter, ki ga dobimo na ta način, 

vsebuje vse glavne barve, razen škrlatne (ki jo danes v okviru CMY primarnih barv poznamo 

kot magento). Sončna svetloba vstopi skozi režo in pada na prizmo, v njej pa se žarek 

svetlobe razlomi v spektralne barve. S pomočjo zaslona lahko le-te prestrežemo in pri tem 

dobimo pas spektralnih barv. V njem barve zvezno prehajajo od rdeče prek oranžne, rumene, 

zelene in modre, vse do vijolične. Te barve lahko z zbiralno lečo spet sestavimo in na drugem 

zaslonu dobimo belo svetlobo. (Itten, 1999, str. 15). 
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Slika 1: Newtonova skica eksperimenta - prva prizma svetlobo razlomi na barvni spekter, druga pa jih ponovno 

združi v belo svetlobo 

 

Barvne snovi del nanje padle svetlobe vpijejo, drugi del pa odbijejo – ta ostanek pade v naše 

oči, kjer se sproži proces gledanja. Vsako snov vidimo v tisti barvi, ki jo le-ta odbija in je 

ostanek nanjo padle svetlobe (Butina, 1995, str. 58). 

 

 

Slika 2: barve vidnega spektra 

 

Barve so posledica posebne vrste elektromagnetne energije – svetlobnega valovanja. Vsaka 

izmed spektralnih barv ima svojo valovno dolžino – naš vizualni aparat je omejen na 

zaznavanje svetlobnega valovanja z valovno dolžino od 400 do 700 mµ (mikrometrov
1
) (Itten, 

1999, str. 16). Sega torej od  kratkovalovne vijolične do dolgovalovne rdeče barve (slika 2). 

Reagiranje našega vizualnega sistema na omenjene dražljaje vidnega spektra pa ni nič 

drugega kot naravno prevajanje teh dražljajev v barvne občutke in zaznave – gre torej za 

prevajanje fizikalnih dogodkov v psihične (Butina, 1995, str. 57). Z drugimi besedami: 

svetlobno valovanje je samo po sebi brezbarvno, barva nastane šele v naših možganih. Itten  

nam tako pojasni, da ko rečemo, da je lonec rdeč, to v resnici pomeni, da ima površina lonca 

                                                 
1
 1 mikrometer = 1/1 000 000 mm 
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tako molekularno sestavo, da vsrka vse svetlobne žarke, razen rdečih (Itten, 1999, str. 16). 

Sam po sebi je lonec pravzaprav brezbarven. Če ga hočemo videti v barvah, ga moramo 

najprej osvetliti. 

Če med seboj mešamo določena spektralna področja lahko, kot sem že poprej omenila, 

ponovno dobimo belo svetlobo. Da to uresničimo, lahko mešamo ali določene pare (npr. 

rdečo in zeleno, rumeno in modro, rumenozeleno in modro), ali pa vse barvne svetlobe 

spektra (Butina, 1995, str. 59). Par dveh svetlob, ki skupaj dasta belo svetlobo, imenujemo 

komplementarni. Vsaka barva tako ima svoj komplementarni par, torej barvo, s katero skupaj 

tvori belo svetlobo. 

Spektralni trak pa ima določeno pomanjkljivost: takega, kakršen je, ga ne moremo zaključiti, 

saj ima na enem koncu vijolično, na drugem rdečo barvo. Z mešanjem teh dveh barv nastane 

škrlatna ali purpurno rdeča (oz. magenta), ki daljico logično sklene v zaključeno celoto 

(Butina, 1995, str. 59). Ta celota upošteva barvno mešanje vijolične in rdeče, razvrsti 

primarne barve in upošteva zakon komplementarnosti, na sredino kroga pa postavi belo 

svetlobo (slika 3). 

                       

                       Slika 3: svetlobni barvni krog                                          Slika 4: Newtonov barvni krog 

 

Newton je sedem barv svetlobnega spektra prevedel v sedem osnovnih primarnih barv 

barvnega kroga: poimenoval jih je rdeča, oranžna, rumena, zelena, morda, indigo in vijolična. 

Newton je tako prvi barve zaprl v moderen barvni krog, ki ga je leta 1704 predstavil v svojem 

delu Optika (Opticks) (slika 4). Le-ta je bil zasnovan za matematični izračun posameznih 
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komponent mešanic, asimetrija pa odraža razmerja, ki jih je Newton pripisoval spektralnim 

barvam (Gage, 2002, str. 136). 

 

1.3 Moses Harris 
 

Butina (1995, str. 59-60) pojasni, da pri mešanju snovnih barv pridemo do nekoliko drugačne 

sheme od prej opisane. To se zgodi zaradi različnih vpojnih in odbojnih lastnosti barvnih 

snovi. Pri takšnem mešanju barvnih snovi je to, kar vidimo, le ostanek svetlobe, ki ga odbijajo 

v mešanju udeležene barvne snovi. Tako mešanica modre in rumene ne bo več bela, temveč 

zelena. Če v takem primeru zmešamo dve komplementarni barvi, bi mešanica teh morala biti 

črna, saj bi barvi morali vpiti ves spekter vidne svetlobe. V praksi zaradi snovnosti nosilcev 

barvil nastane temnejša siva barva. 

Opazimo, da se Newtonova teorija ne pokrije povsem z efekti, s katerimi so se tedaj ukvarjali 

slikarji. Predvsem se to odraža pri pojmovanju primarnih barv, ki so bile v preteklosti 

pojasnjene skozi izkušnje slikarjev. Irski kemik Robert Boyle je v razpravi iz leta 1664 kot 

primarne barve (oziroma, kot jih je imenoval, primitivne ali enostavne) označil črno, belo, 

rdečo, modro in rumeno. 

 

                          

             Slika 5: barvni krog Clauda Bouteta                               Slika 6: barvni krog Mosesa Harrisa 
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Newtonov krožni diagram je kljub temu postal model za mnoge barvne sisteme, ki so nastali v 

18. in 19. stoletju. Enega izmed prvih, Traktat o slikarstvu miniatur (Traité de la peinture en 

mignature), je kmalu po izidu Optike leta 1708 izdelal Claude Boutet. Pri tem je dve 

Newtonovi modri barvi zamenjal z dvema rdečima – ognjeno rdečo in škrlatno (slika 5). Še 

večjo zmedo je povzročil s tem, da je zamenjal oranžno in vijolično. Drugi krogi so 

Newtonovih sedem primarnih barv zmanjšali na šest – tri primarne in tri sekundarne (Gage, 

2009, str. 162). 

Prvi povsem simetričen in komplementarno korekten barvni sistem, Naravni barvni sistem, je 

okrog leta 1776 ustvaril Moses Harris. V njem predstavi primarne in sekundarne barve ter 

nakazuje postopno temnenje posameznih odtenkov do črne barve v centru (slika 6) (Gage, 

2002, str. 137). 

 

1.4 Philipp Otto Runge 
 

Leto 1810 ima v zgodovini raziskovanja in sistematiziranja barv posebno vlogo. Tega leta sta 

v Nemčiji skoraj istočasno izšli dve knjigi, po mnenju nekaterih najpomembnejši deli po 

Newtonovi Optiki. Za razliko od Newtona pa nihče izmed avtorjev ni bil znanstvenik – prvi je 

bil pesnik Johann Wolfgang von Goethe, ki se je predstavil z delom Teorija barv (Zur 

Farbenlehre; k njemu se bom vrnila v nadaljevanju), drugi pa slikar Philipp Otto Runge s 

svojim delom Barvna sfera (Die Farben-Kugel, oder Construction des Verhaeltnisses aller 

Farben zueinander) (Gage, 2002, str. 169). 

Runge je barve sistematiziral že leto poprej, vendar na precej bolj mističen način. Teoretiki 

18. in 19. stoletja so bili na splošno zelo naklonjeni oblikam kot sta krog ali zvezda, saj so s 

pomočjo le-teh lahko učinkovito poudarili nasprotja. Runge je z zvezdo (slika 7) nakazal 

kontrast med idealnim svetom ljubezni (rdečo barvo) in realnim svetom (zelena barva). Levo 

in desno stran zavzemata moški in ženski pol: moške strasti so predstavljene s toplo stranjo, ki 

jo predstavljata rumena in oranžna barva, ženske pa s hladno (vijolična in modra barva) 

(Gage, 2009, str. 190). 
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                     Slika 7: Rungejeva zvezda (1809)                                 Slika 8: Rungejeva barvna sfera 

 

V prej omenjenem delu Barvna sfera se je Runge posvetil drugačnim vidikom. Opisuje 

trodimenzionalno ureditev barv v prostoru in koordinira šest primarnih in sekundarnih barv na 

lestvici od svetlobe do teme (Gage, 2002, str. 169). Sfera je eden izmed prvih primerov, kjer 

je umetnik sam poskušal barvnost in svetlost uskladiti v koherentno celoto, obenem pa velja 

za predhodnika sodobnih barvnih modelov. Runge je primarne barve upoštevajoč zakon 

komplementarnosti razvrstil po vodoravnem obodu krogle, na spodnji in zgornji pol pa 

umestil belo in črno (slika 8) (Gage, 2009, str. 194). 

 

1.5  Johann Wolfgang von Goethe 
 

Goethe je spisal kar štirinajst del, ki se navezujejo na najrazličnejše tematike – od teorije barv, 

do botanike in mnogih drugih ved. Vseeno pa je svoje delo o teoriji barv obravnaval kot svoje 

najpomembnejše. Delo Teorija barv iz leta 1810 je temeljilo na eksperimentih, ki jih je izvajal 

več kot dvajset let. Delo so v veliki večini prebirali umetniki, znanstveniki pa ga niso 

odobravali (Sloane, 1991, str. 20), saj so mnoge njegove fizikalne ugotovitve v neskladju z 

Newtonovo teorijo. 

Goethe in Runge sta bila skoraj desetletje močno povezana v svojem zanimanju za barvo, 

kljub temu pa se njuni deli v svoji naravi precej razlikujeta: Rungeja ne zanima izvor barve v 
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povezavi s prepletom svetlobe in teme, ki je preokupacija Goethejevega dela, Goethe pa se ne 

ukvarja s prosojnostjo barve (Gage, 2002, str. 172). 

 

1.5.1 Teorija barv 

 

Goethejeva Teorija barv še danes ostaja z vseh zornih kotov ena izmed najcelovitejših študij 

barve. Zanimanje zanjo med znanstvenimi zgodovinarji v zadnjih letih močno narašča, delo 

pa je redno vključeno tako v znanstvene kot filozofske razprave o barvi (Gage, 2002, str. 

169). 

Goethejeva Teorija barv je deljena v tri dele: didaktični del, del, ki je v celoti posvečen 

polemiziranju Newtonovega dela, ki ga je le-ta predstavil v Optiki, in historični del. V 

angleški jezik je preveden le didaktični del, prevod je leta 1840 objavil Charles Eastlake. To 

obrazloži s pojasnilom, da ostalima dvema deloma umanjka znanstvenost, in cenzurira 

Goethejevo polemiko, saj naj bi »nasilnost njegovih ugovorov bralcem preprečila pravično 

sodbo Goethejeve teorije« (MacEvoy, »Color science & "color theory"« 2008). Pri 

temeljitejši analizi je zato smiselno upoštevati tudi originalen Goethejev tekst Zur 

Farbenlehre. 

Goethejevi sklepi temeljijo na eksperimentih, pri katerih je skozi prizmo opazoval stičišča 

svetlih in temnih delov. Pri tem je opazil barvne rese, ki so se pojavile, kjer so bili robovi 

slike zamaknjeni. Na podlagi tega je sklepal, da je svetloba homogena in da ustvari barve le 

takrat, ko je prisotna tudi tema. Dva barvna ekstrema, rumena in modra, sta v interakciji s 

skrivnostnim procesom, ki ga je poimenoval večanje (Steigerung), skupaj pa tvorijo tretjo 

glavno barvo, rdečo. Le-to je imenoval purpurna, saj je bila najbolj plemenita (Gage, 2009, 

str. 201). 

Supek razlaga, da je Goethe Newtonova stališča podvrgel ostri kritiki, v njegovi svetlobi je 

videl »pošast«, ki bi lahko uničila svet njegovih doživljajev. Zdelo se mu je absurdno, da bi z 

mešanjem vseh teh lepih barv nastala bela svetloba. Goethe ni razumel objektivne stvarnosti, 

ki jo je proučevala fizika (Supek, 1971; povzeto po Butina, 1995, str. 66). Njegov napad na 

Newtonovo teorijo, ki je trdila, da so vse barve brez posega teme vsebovane v beli svetlobi in 

da je tema le odsotnost svetlobe in ne aktivni fizikalni fenomen, je torej temeljil na tezi, da je 

tudi temina bistvena komponenta barve. 
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Rumeno barvo je Goethe smatral kot najbližjo svetlobi. Nastane s temnenjem bele (Goethe, 

1870, str. 206). Tudi Itten (1999, str. 84) rumeno opiše kot gosto, materialno belo. Goethe jo 

povezuje z aktivnostjo, svetlobo, svetlostjo, silo, toploto, bližino, odbojnostjo in afiniteto s 

kislinami (Goethe, 1970, str. 276). Opisuje jo kot barvo, ki v svoji največji čistosti v sebi nosi 

svetlobo in ima blag, navdušujoč karakter. Med drugim zapiše, da iz izkušenj ugotavljamo, da 

rumena vzbuja topel vtis in tezo aplicira na občutke ob pogledu na pokrajino. Po drugi strani 

rumeno označi kot zelo podvrženo »onesnaženju« in daje obraten, neprijeten občutek, če se 

umaže. V povezavi s tem navede primer žvepla (Goethe, 1970, str. 307 – 308). 

Modro barvo za razliko od rumene Goethe opiše kot tisto, ki s seboj prinaša temino. Nastane s 

svetljenjem črne (Goethe, 1970, str. 206). Povezuje jo s umanjkanjem, senco, temo, šibkostjo, 

hladom, oddaljenostjo, privlakom in afiniteto z bazami (Goethe, 1970, str. 276). Razlaga, da 

ima modra na človeško oko poseben in skoraj neopisljiv efekt. V svoji največji čistosti modra 

predstavlja stimulativno negacijo. V svoji pojavnosti predstavlja kontradiktornost med 

vzhičenostjo in počitkom. Daje nam vtis mraza in nas spominja na senco. V zvezi s tem 

modra kaže afiniteto s črno (Goethe, 1970, str. 311). 

Rdečo barvo Goethe imenuje tudi purpurna. Purpurni sicer danes ustreza izraz magenta, 

vendar Goethe jasno pove, da je purpurna barva nagnjena k modri in da ima v mislih karmin 

rdečo (Goethe, 1970, str. 313). Ta nastane s spojem dveh ekstremov, rumene in modre. V 

naravi bele snovi s temnenjem postajajo rumene, rumena pa s temnenjem postaja rdeča; črne 

snovi s svetljenjem postajajo modre, modra pa svetljenjem preko vijolične prav tako prehaja v  

rdečo (Goethe, 1970). Rdeča tako predstavlja nekakšnen naravni prehod med rumeno in 

modro. Daje vtis dostojanstva, pa tudi miline in privlačnosti. Rdečo barvo Goethe smatra kot 

»najvišjo od vseh barvnih pojavnosti« (Goethe, 1970, str. 314). 

Zelena barva prav tako nastane z združitvijo rumene in modre, kakršni sta v svojem 

primarnem stanju; če sta kot snovi zmešani v popolnem količinskem sorazmerju. Zelena je v 

nasprotju z rdečo za oko najmanj vzdražljiva. Goethe navaja, da človek s pogledom na zeleno 

dobi posebno hvaležen občutek (Goethe, 1970, str. 316). Verjetno je opis mišljen v smislu, da 

se »oko na njej spočije«. Tudi A. N. Kovačev (1997, str. 71) na podoben način zeleno opiše 

kot vmesno pozicijo med mnogimi nasprotnimi si poli (vročim in hladnim, aktivnim in 

pasivnim, težkim in lahkim ipd.). Ob tem zapiše, da ekstremi po navadi zbujajo napetost, zato 

vmesna zelena pomirja in daje občutek gotovosti. 
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Goethe je problematiko barvne teorije usmeril v raziskovanje barv, ki niso razložljive zgolj 

spektralno, pač pa z vnosom črne in bele. Zanj je človek ključni element v barvni teoriji. 

Barve je razumel kot čutne kvalitete, ki imajo senzualno – moralni karakter, s tem pa je 

raziskovanje barv premaknil na področje psihologije. Svoje ugotovitve je sistematiziral in jih 

združil v akvarelnem barvnem krogu (slika 9). V njem rumeno in modro postavi kot oglišči 

trikotnika. Za tretje oglišče postavi rdečo, nasproti njej pa zeleno. Krog deli na dva dela: 

 pozitivni (aktivni) del, ki ga sestavljajo rumena, rdeče – rumena (oranžna) in rumeno – 

rdeča (cinober, minij); te izzivajo hitre, živahne in ambiciozne občutke, in  

 negativni (pasivni) del, ki ga sestavljajo modra, rdeče – modra (lilac) in modro – 

rdeča; te izzivajo nemirne, občutljive, tesnobne občutke (Goethe, 1970, str. 276, 306 in 

310). 

 

                      

              Slika 9: Goethejev barvni krog                                     Slika 10: Goethejeva zvezda 

 

Goethejev barvni krog lahko pretvorimo tudi v zvezdo (slika 10). Pri tem za osnovo vzamemo 

dva trikotnika – prvega tvorijo primarne barve, pri čemer sta rumena in modra spodnji oglišči 

trikotnika, drugega pa sekundarne barve. 

Goethe poleg tega barve glede na njihove karakteristike sistematizira tudi v tri kategorije – 

močne barve, nežne barve in žareče barve (Colorsystem, 2011). V kategoriji močnih barv 

prevladujejo barve pozitivnega dela, pri čemer je kljub temu dopustne tudi nekaj vijolične, 

modre in najmanj zelene barve. V kategoriji nežnih barv prevladujejo barve negativnega dela, 

http://www.colorsystem.com/?page_id=766&lang=en
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pri čemer je dopustne veliko zelene in malo rumene in oranžne barve. V kategoriji žarečih 

barv so prisotne vse barve, ki pa morajo biti v ravnovesju (Goethe, 1970, str. 340 – 341). 

 

1.6 Barvni krogi po Goetheju 
 

S sistematiziranjem barv so se mnogi ukvarjali tudi po Goethejevi Teoriji barv. Na splošno se 

je popularnost barvne teorije v 19. stoletju zelo razmahnila. Omenila bom nekaj primerov, ki 

se najbolj povezujejo z Goethejevo teorijo in nakazujejo nadaljnji razvoj. 

Prvi zanimiv primer vidim v diagramu britanskega romantičnega krajinarja Williama 

Turnerja. Tudi on je uvidel pomembnost treh primarnih barv in leta 1825 naslanjajoč se na 

barvni krog Mosesa Harrisa ustvaril svoj lastni diagram (slika 11). Prav tako kot Goetheja sta 

ga zanimali tako svetloba kot tema, vendar pri diagramu ni upošteval komplementarnih 

zakonitosti in postopnega temnenja proti centru, temveč je primarne barve podredil svetlobi – 

rumeni. To je postavil na vrh kroga in kot ključni trikotnik, temo pa je umestil na dno (Gage, 

2002, str. 177). 

 

                          

                 Slika 11: Turnerjev barvni krog                                    Slika 12: Mériméejev barvni krog 

 

Pet let kasneje, leta 1830, je francoski književnik, slikar in kemik Jean François Léonor 

Mérimée predstavil svoj barvni krog, v katerem se komplementarne barve mešajo v 

harmonične sivine (Gage, 2009, str. 218).  Na sliki 12 lahko vidimo, da se osnova kroga 
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sklada z Goethejevim krogom – ogrodje tvorijo primarne barve, pri čemer je rdeča na vrhu, 

vmesne prostore pa zapolnijo sekundarne barve. V krožnici, ki povezuje primarne in 

sekundarne barve, se le-te postopno mešajo, vendar je mešanje prikazano na zelo površen in 

nesistematičen način. Center kroga zavzema sivina, mešanica komplementarnih parov 

oziroma vseh treh primarnih barv. 

Mériméejev krog je pritegnil pozornost francoskega romantičnega slikarja Eugèna 

Delacroixa. Po zgledu Mériméejevega kroga je v približno istem času ustvaril svoj barvni 

trikotnik (slika 13), pri katerem primarne barve umešča v kote trikotnika, prostore med njimi 

pa zapolni s sekundarnimi. Ob tem prav tako po zgledu Mériméeja doda opombo, da 

mešanica primarne in sekundarne barve (pri čemer ima v mislih komplementarne pare) da 

boljšo sivino kot mešanica bele in črne (Gage, 2009, str. 173). 

 

          

          Slika 13: Delacroixov barvni trikotnik                                         Slika 14: Fieldov diagram 

        

Omeniti je potrebno tudi diagram angleškega kemika Georgea Fielda iz leta 1835, ki je bil 

umeščen na naslovnico dela Kromatografija (Chromatography; or, a Treatise on Colours and 

Pigments, and of their Powers in Painting). Ta predstavlja harmonične deleže barv v svetlobi 

in dinamiko med toplim in hladnim delom (slika 14).
2
 Krožnemu diagramu doda še linearnega 

                                                 
2
 Fieldov barvni krog je pomemben tudi zato, ker je poleg Goethejevega trikotnika, ki ga bom omenila v 

nadaljevanju, edini, ki sistematično umešča tradicionalne terciarne barve. 
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(Gage, 2009, str. 218). Ta je deljen na trikotnike, ki jih razpolavljajo posamezne vertikale. 

Nazorno prikazuje postopno temnenje od bele do črne, ob tem pa definira primarne, 

sekundarne in terciarne barve ter svetli in temni del (slika 15). 

 

 

Slika 15: Fieldov linearni diagram 

 

2. GOETHEJEV TRIKOTNIK 
 

Goethejev trikotnik je ustvaril eden izmed najvplivnejših likovnih pedagogov 20. stoletja, 

Josef Albers (1888 – 1976). V dvajsetih letih 20. stoletja je poučeval na znameniti nemški 

umetniško - obrtni šoli Bauhaus v Weimarju, kasneje pa se je preselil v Ameriko, kjer je 

poučeval tudi na univerzi Yale, kjer je leta 1950 postal predsednik oddelka za arhitekturo in 

dizajn. Leta 1963 je izšlo njegovo delo Interakcija barv (Interaction of Color), v katerem je 

povzeta barvna teorija, ki jo je Albers poučeval na Yale-u (Sloane, 1991, str. 215). V njem je 

predstavljen tudi Goethejev trikotnik. 

Goethejev trikotnik torej ni Goethejevo avtorsko delo (čeprav ga Albers morda iz nevednosti 

ali namernega zavajanja obravnava kot Goethejevo avtorsko delo), nedvomno pa je bil 

formuliran na podlagi Goethejeve teorije (slika 16). O zgodbi glede poimenovanja in 

avtorstva lahko beremo v članku Rudolfa Arnheima (Arnheim, 1982, str. 174). V njem 

izvemo, da je Albers v izdaji njegove knjige iz leta 1971 v predgovoru trikotnik opisoval z 

besedami »Goethejeva občutljiva karakterizacija barvnih skupin« in »Goethejeva ureditev 

devetih osnovnih barv«. V Goethejevi knjigi namreč ni govora o takem trikotniku, kar je 

opazil tudi Arnheim in o ugotovitvi pisal Albersu. V članku lahko preberemo celotno pismo, 

ki ga je Albers poslal kot odgovor na Arnheimovo opazko. V svojem odgovoru Albers 

pojasni, da se je z »devetdelnim trikotnikom« srečal med svojim delom na Bauhausu. Prvič ga 
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je opazil v knjigi Carry van Biema, naslovljeni Barve in Oblike kot žive sile (Farben und 

Formen als lebendige Kräfte, Jena: Eugen Diederichs, 1930) v poglavju Ključni koncepti 

Goethejeve teorije barv. Avtorica naj bi bila študentka profesorja in slikarja Adolfa Hölzela, 

ki naj bi bil potemtakem prvotni avtor trikotnika. Albers zapiše, da je po ponovnem pregledu 

knjige opazil, da je trikotnik v njej imenovan zgolj kot »znani devetdelni trikotnik«; v 

ameriški izdaji Albersove knjige iz leta 1975 so zato kakršnekoli konkretne povezave z 

Goethejem izpuščene. 

Goethejev trikotnik (slika 17) je eden izmed najbolj nazornih in zgoščenih likovnih barvnih 

sistemov. V njem Albers izpostavi naslednje tri glavne likovne barvne problematike (Albers, 

2006): 

 stopnjevanje od primarnih do terciarnih barv in likovno pomembnost slednjih, 

 osi komplementarnih barv in 

 barvne akorde 

                                      

             Slika 16: transformacija Goethejeve                                        Slika 17: Goethejev trikotnik 

            barvne zvezde v Goethejev trikotnik          

 

Osnovni enakostranični trikotnik je deljen na devet manjših, v katerem so predstavljene vse tri 

kategorije barv – primarne, sekundarne in terciarne – te so razporejene na zelo premišljen 

način (Albers, 2006, str. 142). 
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    Slika 18: primarne, sekundarne in terciarne barve v Goethejevem trikotniku 

 

2.1 Barvna mešanja 
 

Preden opredelimo, katere so primarne barve v Goethejevem trikotniku (posledično pa tudi 

sekundarne in terciarne barve), se moramo zavedati, da te barve niso vedno enake, temveč se 

razlikujejo glede na način barvnega mešanja. Poznamo dva osnovna načina mešanja barv – 

aditivnega in subtraktivnega.  

Aditivno (ali seštevalno) barvno mešanje je mešanje barvnih svetlob, pri katerem seštevamo 

posamezne barvne svetlobe spektra (slika 19). Primarne barve aditivnega mešanja so rdeča, 

zelena in modra (RGB – red, green, blue). Mešanice teh nam dajo aditivne sekundarne barve, 

cian modro, magenta rdečo in rumeno (CMY – cian, magenta, yellow).  Mešanica vseh treh 

aditivnih primarnih barv nam da belo barvo. 

                      

      Slika 19: aditivno barvno mešanje                   Slika 20: subtraktivno barvno mešanje 

 

Subtraktivno (ali odštevalno) barvno mešanje je mešanje s pomočjo prosojnih barvnih filtrov, 

ki selektivno prepuščajo svetlobo (določen del svetlobe se pri tem absorbira) (slika 20). 

Primarne barve subtraktivnega sistema so cian, magenta in rumena (CMY), sekundarne pa 
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rdeča, zelena in modra (RGB). Mešanica vseh treh subtraktivnih primarnih barv nam da črno 

barvo. Ugotovili smo torej, da so aditivne primarne barve subtraktivne sekundarne in 

subtraktivne primarne barve aditivne sekundarne. 

Ker princip subtraktivnega barvnega mešanja na teoretični ravni ustreza tudi principu mešanja 

barvnih snovi, se med njima pogosto ne ločuje. Vendar pa pride do razlike na ravni materialne 

in tehnične razlage. Pri subtraktivnem barvnem mešanju, ki je, kot smo že povedali, mešanje 

barvnih svetlob s pomočjo filtrov, gre del svetlobe skozi filter, pri snovnem pa se odbije. Ker 

barvne snovi niso tako čiste kot so barvne svetlobe in barvni filtri, pride pri realnem mešanju 

barvnih snovi do t. i. spektralnih defektov – ti nastanejo kot posledica vpliva snovi na 

absorpcijo valovnih dolžin v pigmentu. Pri mešanju barvnih pigmentov primarnih barv bi v 

teoriji morale biti nastale sekundarne barve enako nasičene, vendar so v praksi manj. 

Mešanica vseh primarnih barv nam tako v praksi nikoli ne bo dala popolnoma črne barve, 

ampak temnejši odtenek rjavo – sive.  Zato subtraktivne primarne barve, čeprav se teoretsko 

ujemajo s principom snovnega mešanja, ne bodo povsem zadostno funkcionirale tudi v 

realnih pogojih. Herald Küppers je zato formuliral zakon integrativnega mešanja (IntMi - 

Integrated Mixture), pri čemer za integrirane primarne barve določi osem barv: tri primarne 

barve aditivnega barvnega mešanja in tri primarne barve subtraktivnega barvnega mešanja ter 

akromatični barvi belo in črno, s katerima (namesto s kromatičnimi barvami) tvorimo sivine. 

Ker praktično gledano v pogojih mešanja barvnih snovi nobene izmed omenjenih osmih barv 

ne moremo pridobiti z mešanjem drugih barv, jih Küppers definira kot primarne barve 

(Küppers, »The 11 Color Mixing Laws«). Omenjenih osem barv imenujemo sekundarna 

slikarska paleta (slika 21); ta nam izmed vseh zreduciranih palet ponuja najbolj uravnotežen 

in nasičen razpon možnosti barvnega mešanja, s čemer se poskuša kar najbolj izogniti prej 

omenjenim spektralnim defektom (MacEvoy, »Secondary palette«, 2005). 
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Slika 21: sekundarna slikarska paleta 

 

2.2 Likovne barve 
 

Goethejev trikotnik je eden izmed redkih barvnih modelov, ki zelo nazorno prikaže postopno 

gradacijo od primarnih preko sekundarnih do terciarnih barv. Ko govorimo o likovnih barvah, 

govorimo o specifičnih mešanicah barv glede na vrsto in količino primarnih barv, ki jo 

mešanica vsebuje. 

 

2.2.1 Primarne barve 

 

Omenili smo, da se fizikalno in likovno pojmovanje primarnih barv razlikuje. Ta razlika se 

najbolj kaže na pojmovanju primarnih barv. Za razliko od fizikov, ki primarne barve 

obravnavajo kot tiste, iz katerih se da namešati vse ostale barvne odtenke, so slikarji za 

primarne barve določili tiste, ki delujejo »čiste« oziroma nenamešane. 

Za likovne primarne barve tako še danes veljajo rdeča, rumena in modra (RYB – red, yellow, 

blue), čeprav so s stališča subtraktivnega mešanja fizikalno napačne. Te tri barve so imele 

poseben status že v srednjem veku, saj so imele poseben materialni in simbolni pomen. Te 
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barve so bile predstavljene skozi tri najbolj plemenite pigmente – cinober, zlato in ultramarin 

modro (Gage, 2009, str. 158). 

Primarne barve imajo dokaj majhen spektralni razpon, delujejo pa zelo močno, odločno in 

agresivno. Med njimi je največji kontrast barve k barvi (tega namreč dobimo z uporabo čistih, 

nemešanih barv) (Itten, 1999, str. 33). 

V Goethejevem trikotniku se primarne barve pojavljajo v treh skrajnih kotih trikotnika, med 

seboj so najbolj oddaljene (slika 18 levo). Rumena in modra barva, ki sta po Goethejevi teoriji 

dve glavni barvi, ki ustrezata konceptu svetlobe in teme, sta umeščeni v spodnja kota, vrh 

trikotnika med njima pa zavzema rdeča barva (Albers, 2006, str. 142). 

 

 

Slika 22: Piet Mondrian, Kompozicija C (III) v rdeči, rumeni in modri, 1935 

 

Zanimiv pogled na uporabo primarnih barv na Mondrianovih slikah (slika 22) nam v člankih 

ponudi Selan (2009, str. 314 in 2011, str. 66). Mondrian je v svojih delih uporabljal likovne 

primarne barve rumeno, rdečo in modro. Selan si v člankih zato postavi vprašanje, ali je 

uporaba teh barv pravilna ali napačna, saj so bile v 19. stoletju s fizikalnega in psihološkega 

vidika kot primarne barve bile opredeljene cian, magenta in rumena. Če sledimo ugotovitvam 

Alana Leeja (1981), ki je ostro kritiziral tudi teorijo Josefa Albersa, bi se moral slikar striktno 

držati teoretičnih ugotovitev in uporabiti subtraktivne primarne barve. Mondrian je torej z 

uporabo rumene, rdeče in modre storil teoretično napako. Selan si postavi novo vprašanje: kaj 

upraviči Mondrianovo izbiro? Odgovori si, da bi uporaba CMY sistema dala rezultat, ki bi se 

zdel napačen; deloval bi namreč podobno kot neonska umetnost (slika 23). CMY barve 
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namreč delujejo nekako umetno, električno in plehko ter nimajo take kulturne vrednosti, kot 

barve RYB. Uporaba slednjega sistema je tako sicer znanstveno fizikalno neustrezna, ima pa 

znatno večjo tradicionalno in simbolno vrednost. 

Lee (Arnheim, 1982, str. 175), ki zagovarja znanstveni fizikalni vidik, glede izbire primarnih 

barv omeni tudi, da je za Goetheja opravičljivo, da primarnih barv ni natančno definiral, saj se 

v času, ko se je s tem ukvarjal, o razliki med mešanjem svetlobe in pigmentov še ni vedelo 

veliko. Nasprotno pa je to povsem neopravičljivo za Albersa in Ittna (slednjega bom omenjala 

predvsem v kasnejših poglavjih), ki sta sledila Goetheju. Njuni teoriji po Leejevem mnenju 

tako izhajata iz očitnega nerazumevanja fizike, fiziologije in psihologije barve. Seveda se 

dandanes likovniki tako kot Albers in Itten zavedamo, da sicer res uporabljamo fizikalno 

napačne primarne barve, vendar vseeno vztrajamo pri uporabi tradicionalnih likovnih zaradi 

njihove simbolne, materialne, zgodovinske in doživljajske vrednosti. 

 

 

Slika 23: Zmago Lenardič, delo z razstave Second life, 2011 

 

 

2.2.2 Sekundarne barve 

 

Sekundarne barve nastanejo z mešanjem dveh primarnih barv. Rumena in rdeča nam dasta 

oranžno, rumena in modra zeleno, modra in rdeča pa vijolično barvo. Poleg tega so 

sekundarne barve tudi mešanice primarne in soležeče sekundarne barve (na primer rumena in 

zelena nam dasta rumeno – zeleno) in dveh soležečih sekundarnih barv (na primer rumeno – 
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zelene in modro – zelene). Sekundarna barva je torej mešanica dveh primarnih barv oziroma 

kakršnakoli mešanica odtenkov med dvema primarnima barvama (slika 24). 

 

 

Slika 24: sekundarne barve med modro in rumeno 

 

Sekundarnih barv je tako lahko na barvnem krogu praktično neskončno. Vselej lahko namreč 

poiščemo nek »vmesni« odtenek. Spektralna območja sekundarnih barv so precej bolj 

razsežna kot območja primarnih. V primerjavi s primarnimi barvami sekundarne delujejo 

nekoliko manj agresivno, vseeno pa so enako nasičene. 

V Goethejevem trikotniku se sekundarne barve pojavijo na robovih stranic trikotnika med 

posameznimi primarnimi barvami (slika 18 v sredini). 

Uporabo sekunadrnih barv v slikarstvu lahko vidimo tudi na primer na Sérusierovi sliki 

Bretonske ženske se zbirajo v svetem; v tem primeru sta enakovredno uporabljani oranžna in 

vijolična (slika 25). 

 

 

Slika 25: Paul Sérusier, Bretonske ženske se zbirajo v svetem gaju, ok. 1829 
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2.2.3 Terciarne barve 

 

Terciarne barve dobimo kot mešanico vseh treh najrazličnejših količin primarnih barv 

oziroma če mešamo primarno barvo in odtenek sekundarne barve, ki je kakršnakoli mešanica 

ostalih dveh primarnih barv, oziroma če mešamo dve nesoležeči sekundarni barvi (oranžno in 

zeleno, zeleno in vijolično ali oranžno in vijolično ter pripadajoče vmesne odtenke). 

Obstajata sicer dve različni definiciji terciarnih barv: prej opisano klasično pojmovanje in 

moderno, a likovno nesmiselno pojmovanje, ki je med drugim prikazano tudi v Ittnovem 12-

delnem sistemu. Tam so kot terciarne barve definirane mešanice primarne in soležeče 

sekundarne barve (slika 26) (Itten, 1999, str. 29 - 31). V primerjavi s klasičnim sistemom nam 

ta definicija ne razloži razlike med sekundarno in terciarno barvo; tako sekundarna kot 

terciarna barva sta pojmovani kot mešanici dveh primarnih barv, torej sta obe sekundarni 

barvi. MacEvoy to polemizira z opazko, da je terciarna barva mešanica vseh treh primarnih, 

vendar mešanico teh treh barv vsebujeta tudi črna in siva, vendar nista terciarni barvi 

(MacEvoy, »Color wheels«, 2009). Arnheim (Arnheim, 1982, str. 175) komentira terciarne 

barve v Goethejevem trikotniku z besedami, da ta vsebuje le tri od šestih (ki jih vsebuje Ittnov 

krog). Navaja, da v njem vidi le rdeče-vijolično, rumeno-zeleno in zeleno-modro, izpuščene 

pa so rdeče-oranžna, rumeno-oranžna in modro-vijolična. Dodaja, da je zato trikotnik v 

primerjavi z običajnimi barvnimi krogi (na primer Ittnovim) precej bolj nejasen kot pa 

poučen. Arnheim se pri tej kritiki seveda ne zaveda likovno smiselne sistematizacije terciarnih 

barv. 

V modernem sistemu veljajo kot primarne barve subtraktivnega barvnega sistema cian, 

magenta in rumena (iz tega razloga je tudi na sliki 26 prikazan Ittnov barvni krog v sodobnih 

šolskih učbenikih upodobljen s CMY barvami, saj se sicer s fizikalnega vidika zdi napačen
3
). 

Ker so v tem sistemu kot že prej omenjeno terciarne barve pojmovane kot mešanice le dveh 

primarnih v razmerju 1:3, so tako kot sekundarne barve najbolj nasičene barvne mešanice 

(MacEvoy, »Color wheels«, 2009). 

 

                                                 
3
 Moderna različica Ittnovega 12 – delnega barvnega kroga je prikazana v kasnejših poglavjih, vezanih na 

obravnavo barvne sistematike v osnovnih šolah. 
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Slika 26: terciarne barve v Ittnovem 12-delnem barvnem krogu 

 

V barvnem krogu klasično pojmovanih terciarnih barv ne moremo prikazati. Albers je prav iz 

tega razloga razvil Goethejev trikotnik, v katerem sekundarne barve členi še na naslednjo 

stopnjo v notranjost trikotnika in prikaže še terciarne barve (slika 18 desno). Prav prisotnost 

terciarnih barv je najpomembnejši in najbolj fascinanten vidik Goethejevega trikotnika. 

Tako kot sekundarnih obstaja tudi neskončno število mešanic terciarnih barv, vendar tako kot 

tri osnovne sekundarne barve imenujemo zeleno, oranžno in vijolično, lahko določimo tudi tri 

osnovne terciarne barve. To so barve, ki jih Albers umesti v Goethejev trikotnik. Osnovne 

terciarne barve dobimo z mešanjem komplementarnih parov – primarne barve in nasprotno 

ležeče sekundarne barve (slika 27). V angleščini jih poimenujemo citrine (mešanica rumene 

in vijolične), russet (mešanica rdeče in zelene) in olive (mešanica modre in oranžne) (Gage, 

2009, str. 218). 

 

Slika 27: terciarne barve kot mešanice komplementarnih barvnih parov 
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Terciarne barve so najmanj nasičene, zavzemajo pa zelo širok barvni spekter. Terciarne barve 

se pojavljajo v umirjenih, nevsiljivih zemeljskih in sivih tonih, zato jih pogosto srečujemo v 

vsakdanjem življenju. Kot posamezne barve delujejo kot zelo nebarvito, ko pa jih postavimo 

druga ob drugo, pa opazimo, da so pravzaprav izredno barvite. Ker se, kot že omenjeno, 

kažejo v različnih sivih barvah, so podobno kot siva zelo dovzetne za delovanje simultanega 

kontrasta. Zaradi tega lahko z njimi primarne in sekundarne barve naredimo bolj žareče, 

obenem pa ublažimo prehode med le-temi. Uporabo terciarnih barv si lahko ogledamo na 

spodnjem primeru Jima Dine-a (slika 28). 

 

Slika 28: Jim Dine, Draga rdeča cunja, 2000 

 

2.3 Barvni akordi 
 

Sestava Goethejevega trikotnika je poleg tega, da nam prikaže stopnjevanje od primarnih do 

terciarnih barv, zasnovana tako, da omogoča tudi nadaljnje študije glede na pozicijo 

posameznih barv v trikotniku (Albers, 2006, str. 142). Tako v realnem življenju kot v 

likovnosti se nam barve namreč nikoli ne javljajo posamezno; vedno jih doživljamo v 

določeni medsebojni interakciji. 

V trikotniku zato lahko določimo posamezne skupine barv, ki tvorijo zaključene harmonične 

celote. Albers (2006, str. 66) deli Goethejev trikotnik na naslednje podskupine oziroma 

barvne akorde: 

 veličastni akord, 

 vedri akord in 
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 melanholični akord ter 

 lucidni (svetli) akord in 

 resni (temni) akord. 

Posamezni akord je tako ali drugače sestavljen iz vseh primarnih barv. Sklepamo lahko, da je 

Albersova obravnava barvnih akordov posledica zavedanja, da je barva z doživljajskega in 

likovnega vidika lahko zaznana le v interakciji z drugo barvo, povezanost posameznih barvnih 

akordov pa se odraža v različnih prej imenovanih zaznavah. 

 

2.3.1 Veličastni akord 

 

Veličastni akord v Goethejevem trikotniku predstavlja zgornji del osnovnega trikotnika. 

Tvorijo ga primarna rdeča, sekundarni oranžna in vijolična ter terciarna mešanica oranžne in 

vijolične oziroma rdeče in zelene (slika 29). 

 

Slika 29: veličastni akord 

 

Akordu dominira primarna rdeča, ki jo A. N. Kovačev (1997, str. 47) opisuje kot vročično, 

dinamično, aktivno in privlačno. Vijolična barva v povezavi s temnejšim delom toplih barv, 

rdečo in oranžno, dobi topel pridih. Umirja njuno živahnost in v akord posredno vnaša 

hladnost modre. Terciarna barva akord zaključi in harmonično poveže. 

Kombinacijo barv in njeno navezovanje na vtis veličastnosti lahko povežemo tudi z ozirom na 

svetovna verstva. A. N. Kovačev (1997, str. 72 in 76) omenja, da je bila katoliška cerkev 

edina uradna institucija, ki je bila privilegirana v tolikšni meri, da so njeni uslužbenci smeli 

nositi purpurna oblačila. Purpurna je bila kot najdragocenejša barva omenjana že v stari 

zavezi, zato  duhovniki še danes nosijo purpurno modra, purpurno rdeča in škrlatna oblačila 
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(slika 30). Budistični menihi (slika 31) pa nosijo oranžna oblačila, saj je v budizmu oranžna 

barva najvišje stopnje človeške popolnosti (Kovačev, 1997, str 82). 

 

                 

                    Slika 30: kardinali in škofje v rdečem in vijoličastem             Slika 31: budistični menih 

 

 

Slika 32: Paul Klee, Vrt z vrtnicami, 1920 

 

Tudi v raziskavi barvnih preferenc in asociacij na posamezne barve v Sloveniji (1992), ki jo 

opisuje A. N. Kovačev (1997, str.128), se v povezavi z vijolično barvo na prvo mesto uvršča 

kategorija razkošje in plemenitost, kamor med drugim sodijo asociacije vzvišenost, razkošje, 

veličastnost in prefinjenost. 

Resni akord se odseva tudi na Kleejevi sliki Vrt z vrtnicami iz leta 1920 (slika 32). 
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2.3.2 Vedri akord 

 

Vedri akord v Goethejevem trikotniku predstavlja spodnji levi del osnovnega trikotnika. 

Tvorijo ga primarna rumena, sekundarni oranžna in zelena ter terciarna mešanica oranžne in 

zelene oziroma rumene in vijolične (slika 33). 

 

Slika 33: vedri akord 

 

Vedri akord je sestavljen iz svetlejšega dela toplih barv, rumene in oranžne, ter zelene, ki vanj 

posredno vnaša modro. Akordu dominira primarna rumena, ki jo podzavestno asociiramo s 

soncem, posledično pa tudi s svetlobo, vedrino in optimizmom (Kovačev, 1997, str. 62). V 

akord rumena tako prinaša bistveni del pozitivnih konotacij. Omenjene lastnosti rumene se 

prav tako kažejo tudi v že prej omenjeni raziskavi, kjer so Slovenci rumeno najpogosteje 

asocirali z življenjem, veseljem, dinamičnostjo, energijo, toplino, svetlobo ipd. (Kovačev, 

1997, str. 123). 

V akordu se pojavlja tudi zelena, ki izrazito izžarevanje toplote rumene, ki je še podkrepljeno 

z oranžno barvo, znatno ohladi. Zeleno A. N. Kovačev (1997, str. 71) poveže tudi s svežino, 

vlažnostjo in hladom, kar se opazno zrcali v vedrem akordu. A. N. Kovačev navede tudi 

pomembno opažanje odnosa med zeleno in rumeno, ki združeni zaradi svojih tradicionalno 

utrjenih pomenskih implikacij veljata za strupeni (1997, str. 70). Pomembno vlogo zato v 

akordu odigra tudi oranžna, ki vzpostavlja ravnotežje. Terciarna barva akord zaključi in 

harmonično poveže. 

Uporabo vedrega akorda lahko vidimo na Soutinovi sliki Portret Moisa Kislinga (slika 34). 
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Slika 34: Chaïm Soutine, Portret Moisa Kislinga, ok. 1919 – 1920 

 

2.3.3 Melanholični akord 

 

Melanholični akord v Goethejevem trikotniku predstavlja spodnji desni del osnovnega 

trikotnika. Tvorijo ga primarna modra, sekundarni vijolična in zelena ter terciarna mešanica 

vijolične in zelene oziroma modre in oranžne (slika 35). 

 

Slika 35: melanholični akord 

 

Melanholični akord je sestavljen iz samih hladnih barv. Tudi zelena in vijolična, ki sicer 

vsebujeta komponenti toplega, pod vplivom modre dobita izrazito hladen podton. Akordu 

dominira primarna modra. A. N. Kovačev (1997, str. 55) jo opredeli kot simbol hladnosti, 

brezčutnosti, ponosa in trdote, saj je najhladnejša izmed barv svetlobnega spektra. Obenem 

modro lahko povežemo z daljino, oddaljenostjo ali oddaljevanjem, kar lahko logično 
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povežemo z vplivom pojava zračne perspektive, pri katerem objekti z oddaljevanjem zaradi 

postopnega nalaganja plasti zraka dobivajo moder odtenek. Melanholični akord je tudi 

najtemnejši od vseh treh. V raziskavi, ki jo opisuje A. N. Kovačev, so Slovenci modro 

najpogosteje povezali z asociacijami, kot so oddaljenost, neskončnost, daljava, globina, 

prostranost ipd. Zanimivo je, da se poudarjeno negativne konotacije pojavljajo šele od tretjega 

do petega mesta – to so žalost, odtujitev in hlad (Kovačev, 1997, str. 121). Terciarna barva 

akord zaključi in harmonično poveže. 

Melanholični akord je za svojo sliko Sanje zaljubljencev uporabil tudi Marc Chagall (slika 

36). 

 

Slika 36: Marc Chagall, Sanje zaljubljencev, 1962 

  

2.3.4 Lucidni in resni akord 

 

Poleg omenjenih treh akordov, sestavljenih iz manjših delov Goethejevega trikotnika, Albers 

definira še dva, ki sta sestavljena iz petih barv, dveh primarnih, sekundarne in dveh terciarnih. 

Imenuje ju lucidni (svetli) in resni (temni) akord. Razčlenjenost na komponenti svetlo in 

temno je pravzaprav edina razlika, ki jo lahko srečamo že v Goethejevi teoriji. Kot sem že 

omenila, ta loči krog na pozitivni (svetli) in negativni (temni) del. Ta akorda najdemo vzdolž 

dveh stranic trikotnika; zanimivo je, da Albers barve ob tretji, horizontalni stranici, izpusti. Te 

v smislu akorda tako ostanejo nedefinirane. Morda bi bilo zanimivo s tretjim (če ga tako 

imenujem) svetlostnim akordom iskati vmesno vrednost med obstoječima dvema. Menim, da 

bi bil z vidika svoje specifične zgradbe izredno zanimiv, saj bi ga kot primarni barvi tvorila 
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prav dva Goethejeva ekstrema, rumena in modra (slika 37). Primer za ta akord bi bil zastopan 

na sliki Paula Gauguina Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo? (slika 38). 

 

 

Slika 37: tretji (hipotetičen) Albersov barvni akord 

 

 

Slika 38: Paul Gauguin, Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo?, 1897 - 1898 

   

Lucidni ali svetli akord (slika 39) zavzema levo stran osnovnega trikotnika. Tvorijo ga 

primarni rumena in rdeča, sekundarna oranžna in terciarni mešanici rdeče in zelene (oranžne 

in vijolične) in rumene in vijolične (oranžne in zelene). Lucidni akord je izredno topel akord, 

saj ga sestavljajo vse tri tople barve – rumena, oranžna in rdeča, zaradi vpliva rumene pa 

deluje podobno kot vedri akord.  

Uporabo lucidnega akorda si lahko ogledamo na primer v delu Rumeni Kristus Paula 

Gauguina (slika 40). 
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                           Slika 39: lucidni (svetli) akord                    Slika 40: Paul Gauguin, Rumeni Kristus, 1889 

 

Resni ali temni akord (slika 41) zavzema desno stran osnovnega trikotnika. Tvorijo ga 

primarni rdeča in modra, sekundarna oranžna in terciarni mešanici rdeče in zelene (vijolične 

in oranžne) in modre in oranžne (vijolične in zelene). V tem akordu se kot kontrast združujeta 

modra in rdeča kot najtoplejša in najhladnejša barva. Deluje podobno kot melanholični akord, 

vendar tu zeleno nadomesti rdeča, kar mu odvzame veliko hladu, ki je prisoten v 

melanholičnem akordu. 

Resni akord je zastopan tudi s Picassovo sliko Moški in Ženska (slika 42). 

 

                           

                        Slika 41: resni (temni) akord                           Slika 42: Pablo Picasso, Moški in ženska, 1903 
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3. SPOZNAVANJE BARVNE SISTEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI 
 

Z barvno teorijo se učenci v slovenskih osnovnh šolah po učnem načrtu (Učni načrt za 

likovno vzgojo, 2011) začnejo spoznavati v 6. razredu. V nadaljevanju bom naredila pregled 

nad petimi učbeniki, uporabljanimi v slovenskih osnovnih šolah, v katerih se pojavljajo 

temelji barvne sistematike: Likovno izražanje 5 (2013), Likovno izražanje 6 (2005), Likovno 

izražanje 6 (2013), Likovno izražanje 7 (2013) in Likovna vzgoja 6 (2010). 

Uvod v barvno sistematiko je v vseh učbenikih zasnovan skozi razlago, da je za zaznavo barv 

potrebna svetloba, v nadaljevanju pa je predstavljen pojem barvni spekter, ki je ponazorjen s 

primerom mavrice. Za tem učenci spoznajo, da si zato, da pojasnimo odnose med barvami 

spektra, barve uredimo v barvni krog. 

V vseh petih primerih je barvna sistematika razložena predvsem skozi Ittnov 12-delni barvni 

krog, ki pa je, z izjemo učbenika Likovna vzgoja 6, po modernem sistemu prikazan s 

subtraktivnimi primarnimi barvami (slika 43). Izvorni likovni primarni barvi modro in rdečo 

torej nadomeščata subtraktivni cian in magenta. Primarne barve so tudi v opisih opredeljene 

kot rumena, cian modra in magenta rdeča. 

 

Slika 43: Ittnov barvni krog s primarnimi barvami cian, magento in rumeno 

 

Sekundarne barve učbeniki opisujejo kot mešanice dveh primarnih barv. Zanimiva pa je 

predvsem obravnava terciarnih barv, ki jih (kot sem že omenila) v Ittnovem barvnem krogu 

ni. Noben izmed omenjenih učbenikov terciarnih barv ne opisuje po moderni definiciji, po 
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kateri naj bi bilo šest terciarnih barv prav tako vključenih v Ittnov barvni krog. Zato je še 

posebej interesantno, kako jih prikažejo. 

V Likovnem izražanju 5 beremo, da terciarne barve nastanejo z mešanjem čistih sekundarnih 

barv, posledično pa z mešanjem treh primarnih barv. S tem dobimo različne rjave odtenke 

(2013, str. 20). Razlaga je dopolnjena s spodnjo sliko (slika 44). 

 

 

Slika 44: prikaz terciarnih barv 

 

Prikaz terciarnih barv je v tem primeru s teoretičnega vidika sicer ustrezen, vendar zelo 

nenazoren. Pri tem ne predstavijo treh osnovnih terciarnih barv, temveč zgolj opozorijo na to, 

da lahko pri mešanju nastanejo zanimivi barvni odtenki. 

Nekoliko drugačnega načina se avtorji poslužujejo v učbeniku Likovno izražanje 6 (2005). 

Princip je nekoliko bolj sistematiziran, kot v prej predstavljenem primeru, vendar zanj 

potrebujemo tri diagrame (slika 45). V tem primeru so prikazane tri osnovne terciarne barve, 

vendar pa o tem, kakšne količine posamezne barve so uporabljanje pri posameznem mešanju, 

lahko zgolj sklepamo. 
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                                                               Slika 45: prikaz terciarnih barv 

 

V učbeniku Likovna vzgoja 6 (2010) prav tako izvemo, da so terciarne barve različni odtenki 

rjave barve, ki nastanejo pri mešanju vseh treh primarnih ali mešanjem sekundarnih barv, 

vendar ni vključenega nobenega sistematičnega prikaza njihovega pridobivanja. 

Najbolj nazorno je barvna sistematika obravnavana v učbeniku Likovno izražanje 6 (2013), 

kjer primarne in sekundarne barve učenci tako kot v starejši izdaji učbenika spoznajo v okviru 

Ittnovega kroga, pri opredelitvi terciarnih barv pa je vključen tudi Goethejev trikotnik. O 

terciarnih barvah izvemo, da nastanejo z mešanjem primarne in njej nasprotne sekundarne 

barve (upoštevano je mešanje komplementarnega para), ali z mešanjem dveh sosednjih 

sekundarnih barv (2013, str. 33). Goethejev trikotnik je tako kot Ittnov krog prikazan v 

»popravljenih« barvah cian, magenta in rumena, vendar se razporeditev primarnih barv ne 

sklada z Albersovo senzibilno razporeditvijo, ki ustreza Goethejevemu pojmovanju rumene in 

modre (slika 46). Napačna je tudi njegova orientacija, saj mora biti rdeča barva na vrhu. 

 

Slika 46: prikaz Goethejevega trikotnika 
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Enak prikaz Goethejevega trikotnika je kot ponovitev vsebine iz prejšnjega razreda skupaj z 

Ittnovim krogom vključen tudi v poglavju Barve v učbeniku Likovno izražanje 7. 

 

4. DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA UPORABO GOETHEJEVEGA 

TRIKOTNIKA V LIKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
 

V prejšnjem poglavju sem z analizo učbenikov nakazala, da se v zvezi z barvno sistematiko in 

posredovanjem le-te učencem odpira mnogo dilem. V nadaljevanju bom zato navedla, katere 

vsebine je potrebno učencem še posebno natančno pojasniti in na kakšen način je potrebno to 

storiti, da bo razlaga kar se da jasna, natančna in jedrnata. 

Ena izmed prvih pomembnih razlik, ki jih opazimo skozi analizo učbenikov, je razlika med 

uporabo subtraktivnih in likovnih primarnih barv. Glede na to, da učbeniki v veliki večini 

prikazujejo modele s subtraktivnimi primarnimi barvami (in temu ustrezno tudi pisno kot 

primarne barve navedejo cian, magento in rumeno), v praksi pa se uporabljajo likovne 

primarne barve, to lahko učence zelo zmede. Zelo pomembno je torej, da se že ob prvem 

srečanju z omenjeno razliko pojasni, zakaj do te razlike prihaja. Pedagog mora učencem 

razložiti, da poznamo fizikalne barvne kroge in likovne barvne kroge – glede na vrsto 

barvnega kroga pa se razlikujejo tudi pripadajoče primarne barve. Pri fizikalnem barvnem 

krogu so primarne barve cian, magenta in rumena – v teoriji njihova mešanica da črno barvo. 

Likovne primarne barve pa so rdeča, rumena in modra. Slikarji so te barve izbrali kot 

primarne, ker so imele zanje pomembno simbolno vrednost, čeprav so se zelo dobro zavedali, 

da s fizikalnega vidika uporabljajo napačne primarne barve. Tako Goethejev trikonik kot 

Ittnov barvni krog sta likovna barvna modela in naj bi bila zato prikazana z likovnimi 

primarnimi barvami, vendar ju mnogi danes želijo popravljati, zato ju upodabljajo s 

subtraktivnimi primarnimi barvami. Ob tem lahko učencem postavimo tudi vprašanje, ali 

menijo, da je takšno popravljanje likovnih barvnih krogov zares potrebno ter kakšne 

specifične kvalitete posedujeta tako likovni kot fizikalni barvni krog. Morda se iz vprašanja 

razvije tudi debata; pri tem lahko sledimo razmišljanju učencev in jih usmerjamo h kritičemu 

presojanju. Kljub vsemu je pomembno, da se proučuje obe različici primanih barv, saj je za 

učence nujno, da se seznanijo z razliko. Pri tem je lahko zelo učinkovita tudi medpredmetna 

povezava s fiziko, kjer se učenci še podrobneje seznanijo z znanstevnim dojemanjem barve. 
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Pomembno je, da se zavedajo, da barva ni le domena likovnega pouka, temveč jo lahko 

interpretiramo z vidika najrazličnejših področij. Vseeno pa bi bilo mnogo ustrezneje, da se pri 

obravnavi barvne sistematike pri likovnem pouku držimo likovnih primarnih barv. 

Ittnov barvni krog nam posebej koristi pri razlagi primarnih in sekundarnih barv. Za razlago 

(klasičnih) terciarnih barv pa bi bilo zelo priporočljivo, da bi se v vseh učbenikih te 

ponazorile s prikazom Goethejevega trikotnika. Učence moramo opozoriti, da Ittnov barvni 

krog po klasični definiciji ne vsebuje terciarnih barv. Sekundarna barva je mešanica dveh 

primarnih, terciarna pa vseh treh primarnih barv – Ittnov krog tako vsebuje samo primarne in 

devet odtenkov sekunadrnih barv. Z vidika nazorne sistematizacije in razumevanja klasične 

terciane barve je Goethejev trikotnik najustreznejši barvni model. Preko tega lahko postopno 

razložimo stopnjevanje od primarnih do terciarnih barv. Osnovne terciarne barve lahko na ta 

način nazorno prikažemo kot mešanico vseh treh primarnih – kot mešanico komplementarnih 

parov (ki vsebuje vse tri primarne barve) ali mešanico dveh sekundarnih barv (ki prav tako 

vsebuje vse tri primarne barve). V povezavi s tem bi bilo priporočljivo, da se kot učni 

pripomoček Goethejev trikotnik velikega formata plastificira, da po njem lahko rišemo 

(obkrožamo barve, ki jih uporabimo, jih povezujemo v mešanico ipd.) – učenci na ta način 

lahko spremljajo stopnjevanje veliko bolj pozorno. 

V prikazu slike Goethejevega trikotnika in učbenika smo lahko videli, da je orientacja 

Goethejevega trikotnika napačna. Pravilna orientacija uvršča rumeno levo spodaj, modro 

desno spodaj, rdečo pa na vrh med njiju. Razporeditev je pomembna zaradi Goethejeve 

teorije, ki pojmuje rumeno in modro kot skrajna ekstrema, primerljiva s svetlobo in temo, ti 

tako tvorita bazo trikotnika; rdeča barva je kot produkt njune združitve umeščena daleč od 

baze, a vseeno na sredino med njiju (Albers, 2006, str. 142). Orientacija trikotnika tako ni 

zgolj stvar naključja, ampak je pomemben element, ki ga je potrebno upoštevati. 

Iz Goethejevega trikotnika lahko izpeljemo tudi barvne akorde, katerih zavedanje je likovno 

izredno pomembno, saj barve vedno učinkujejo v interakciji druga z drugo. Akorde v 

povezavi z Goethejevim trikotnikom lahko interpretiramo podobno kot barvne kontraste po 

Ittnu (kontrast barve k barvi, svetlo-temni kontrast, toplo-hladni kontrast, komplementarni 

kontrast, simultani kontrast, kontrast kvalitet in kontrast količin) (Itten, 1999, str. 32). Prav 

tako lahko od naštetih kontrastov v Goethejevem trikotniku nazorno prikažemo 

komplementarni kontrast in kontrast barve k barvi. Barvni akordi imajo posebno doživjajsko 
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vrednost – približajo nas psihološkemu doživljanju barv. Različne kombinacije barv 

posedujejo različne doživljajske kvalitete.  
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LIKOVNO – PEDAGOŠKI DEL 
 

V likovno – pedagoškem delu bom s pisno učno pripravo zasnovala učno uro pri predmetu 

likovna umetnost za 6. razred osnovne šole na temo osnovne barvne sistematike (primarne, 

sekundarne, terciarne barve), pri čemer si bom pomagala z Goethejevim trikotnikom. S 

pomočjo le-tega bom poseben poudarek dala na definicjo in uporabo terciarnih barv ter na 

barvne akorde, ki jih bodo učenci uporabili tudi pri svojem likovno praktičnem delu. 

 

GLAVA PRIPRAVE 

 

Avtorica: Urša Lesar 

Predmet: likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega področja: 3 šolske ure 

Razred: 6. razred 

Likovno področje: slikarstvo 

Likovna naloga: slikanje motiva z uporabo barvnih akordov 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: avtoportret 

Likovni materiali in pripomočki: A3 risalni list, različne tempera barve, slikarski pribor 

Učne metode: razlaga, pogovor, diskusija, demonstracija, brainstorming, ogled video 

vsebine, metoda praktičnega likovnega izražanja 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učni mediji in pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij, 

videoposnetek 

Medpredmetne povezave: fizika 

Vrsta učne ure: kombinirana 
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Cilji: 

Učenci: 

- pojasnijo odnose med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami 

- navedejo primere primarnih, sekundarnih in terciarnih barv iz vsakdanjega življenja 

- naslikajo sliko z uporabo barvnih akordov 

- razvijajo občutek za mešanje barv 

- razmišljajo o ustreznem kompozicijskem sopostavljanju barv 

- se navajajo na doslednost pri uporabi barv 

- kepijo zavest o lastni podobi 

- razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja 

- povezujejo naravo barve z osebnostnimi in psihološkimi vidiki 

- se navajajo na samostojnost in doslednost pri poslikavi oblik 

- se navajajo na cenjenje slikarskega materiala in pospravljanje delovne površine 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del 

 

Literatura: 

- Albers, J. (2006) Interaction of Color. New Haven & London: Yale University Press. 

- Itten, J. (1999). Umetnost barve. Študijska izdaja. Jesenice: [samozal.] R. Reichmann 

- Butina, M. (1995). Slikarsko mišljenje. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D. (2013). Likovno izražanje 6. Učbenik 

za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: Debora, založba Karantanija. 

- Tomšič Čerkez, B. (2010). Likovna vzgoja 6. Učbenik za likovno vzgojo v šestem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: založba Mladinska knjiga. 

 

Viri slikovnega in video gradiva: 

- video: http://www.youtube.com/watch?v=6N7AlgAuHZA 

- lom svetlobe skozi prizmo: http://therealdegree.wordpress.com/2012/07/05/what-

exactly-is-science/ 

- mavrica: http://ttorus.net/a-rainbows-heart/ 

- Ittnov barvni krog: Likovna vzgoja 6, str. 17 

- Ittnov barvni krog s subtraktivnimi primarnimi barvami: Likovno izražanje 6, str. 32 

http://www.youtube.com/watch?v=6N7AlgAuHZA
http://therealdegree.wordpress.com/2012/07/05/what-exactly-is-science/
http://therealdegree.wordpress.com/2012/07/05/what-exactly-is-science/
http://ttorus.net/a-rainbows-heart/
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- Goethejev trikotnik: Albers, Interaction of Color, str. 143 

- Gauguin prehodi: http://it.wikipedia.org/wiki/Ia_Orana_Maria 

- slike barvnih akordov: lastna zbirka – izdelano po shemi iz Albers, Interaction of 

Color, str. 66 

- Klee: http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-1242-view-der-blaue-reiter-

profile-klee-paul.html#photo 

- Sautine: http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-478-view-school-of-

paris-profile-soutine-chaim.html#photo 

- Chagall: https://twitter.com/VeraBrezhneva/status/229861171975553024 

- Gauguin: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

- Picasso: http://babyfotomamma.blogspot.com/2011/12/picture-of-day-man-and-

woman-by-picasso.html 

- Frida Kahlo avtoportret: http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-404-

view-surrealism-profile-kahlo-frida-1.html#photo 

- Frida Kahlo: http://lesfillesdujardin.blogspot.com/2012/05/frida-kahlo.html 

 

Učitelj Učenci 
Učne metode 

in pripomočki 

 

Uvodni del 

Učence pozdravim in napovem, da si 

bomo za začetek ogledali kratek 

videoposnetek. Na njem si bomo 

lahko ogledali zanimive in nenavadne 

stvari, ki nam jih lahko ponudi 

narava. Posebej poudarim, naj bodo 

pozorni na barve. Naročim, naj 

ugasnejo luči/zagrnejo zavese, da bo 

v učilnici kar se da temno. 

Poslušajo uvodna navodila. 

Zatemnijo učilnico. 

Si ogledajo videoposnetek. 

 

Pogovor, prikaz 

videoposnetka 

Učence pozovem, naj ponovno 

osvetlijo učilnico in jih povprašam, 

kaj so videli na posnetku. 

Ste bili pozorni na barve? Kakšne 

Odgovorijo, da so videli različne 

nevsakdanje kreacije narave. 

Odgovorijo, da je bilo v posnetku 

prisotnih ogromno najrazličnejših 

Pogovor 

http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-1242-view-der-blaue-reiter-profile-klee-paul.html#photo
http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-1242-view-der-blaue-reiter-profile-klee-paul.html#photo
http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-478-view-school-of-paris-profile-soutine-chaim.html#photo
http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-478-view-school-of-paris-profile-soutine-chaim.html#photo
https://twitter.com/VeraBrezhneva/status/229861171975553024
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
http://babyfotomamma.blogspot.com/2011/12/picture-of-day-man-and-woman-by-picasso.html
http://babyfotomamma.blogspot.com/2011/12/picture-of-day-man-and-woman-by-picasso.html
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barve ste videli? 

Zdaj pa si predstavljajte, da bi bile 

vse fotografije, ki smo jih videli na 

posnetku, posnete ponoči, v popolni 

temi. Bi tedaj še videli vse te barve? 

Zakaj ne? 

barv. 

Odgovorijo, da barv v temi ne bi 

mogli videti. Za to je namreč 

potrebna svetloba. 

Razložim, da je za zaznavo barve 

nujno potrebna svetloba. Svetloba je 

namreč sestavljena iz šestih glavnih 

barv s postopnimi prehodi med njimi 

– rdeče, oranžne, rumene, zelene, 

modre in vijolične.  

Je kdo že slišal za fizika Isaaca 

Newtona? Ta je kot prvi to ponazoril 

s poskusom in dokazal, da lahko 

svetlobo s pomočjo prizme 

razlomimo v tako imenovani 

svetlobni spekter. Enako se dogaja s 

sončnimi žarki, ki prehajajo skozi 

dežne kapljice, zato takrat vidimo 

mavrico (pokažem sliko na 

računalniški prezentaciji). Svetloba 

torej potuje v valovih – del 

svetlobnega spektra se pri tem vpije, 

odbije pa se tisti del, ki ga zazna naše 

oko. Torej, če je žoga rumena, bo 

vpila vse valove barvnega spektra, 

odbila pa rumenega. Zato bomo žogo 

videli kot rumeno. 

Poslušajo razlago, odgovarajo na 

vprašanja, postavljajo morebitna 

vprašanja. 

Razlaga, 

pogovor, prikaz 

slike 

računalniški 

prezentaciji 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Pokažem sliko Ittnovega barvnega 

kroga na računalniški prezentaciji. Na 

tej sliki vidimo sistem barv, 

imenovan barvni krog. Zakaj mislite, 

da smo ljudje želeli barve razvrstiti v 

sistem? 

Poslušajo razlago. 

Odgovorijo, da smo sistem 

ustvarili zato, da bi si v barvnem 

svetu ustvarili red in najlažje 

pojasnili odnose med barvami. 

Razlaga, 

pogovor, prikaz 

fotografij na 

računalniški 

prezentaciji 
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Barve, ki jih postavimo na sredino 

kroga, so rdeča, rumena in modra. 

Teh barve imenujemo primarne 

barve, saj jih ni mogoče namešati iz 

drugih barv. Pokažem tudi primarne 

tempera barve v posameznih lončkih. 

Pokažem sliko na računalniški 

prezentaciji, ki prikazuje razliko med 

barvnim krogom v subtraktivnih in v 

likovnih primarnih barvah. Vprašam, 

ali opazijo kakšno razliko med 

barvami teh dveh krogov? Kakšne so 

barve drugega kroga? Ali mislite, da 

je drugi krog napačen? 

Drugi krog ni napačen, saj poznamo 

več različnih primarnih barv. Te se 

razlikujejo glede na vrsto sistema. 

Prvi sistem prikazuje likovni barvni 

krog, zato ima tudi likovne primarne 

barve, rumeno, rdečo in modro. Drugi 

krog je fizikalni barvni krog, katerega 

primarne barve so cian, magenta in 

rumena. Vendar so se slikarji vseeno 

odločili, da bodo uporabljali fizikalno 

napačne primarne barve. Zakaj 

mislite, da so se tako odločili? 

Ker si ogledujemo likovne barvne 

kroge, jih bomo zato obravnavali z 

likovnimi primarnimi barvami, v 

katerih so bili tudi originalno 

izdelani. 

Poslušajo razlago. Postavljajo 

morebitna vprašanja. 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

Ugotovijo, da se barve nekoliko 

razlikujejo. Pri drugem krogu 

rdeča bolj spominja na živo roza 

barvo, modra pa je zelo svetla. 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da imajo za slikarje 

primarne barve drugačno 

vrednost, saj je ta vezana na 

zgodovinsko uporabo in njihov 

simbolični pomen. 

Razlaga, 

pogovor, prikaz 

fotografij na 

računalniški 

prezentaciji 

V barvnem krogu si lahko ogledamo 

tudi sekundarne barve. Osnovne tri 

sekundarne barve so preostale tri 

barve svetlobnega spektra. Katere so 

te barve in kako mislite, da 

nastanejo? 

Demonstriram pridobivanje 

sekundarnih barv. 

Vendar pa na barvnem krogu lahko 

Poslušajo razlago. Postavljajo 

morebitna vprašanja. 

Odgovorijo, da osnovne 

sekundarne barve, oranžna, zelena 

in vijolična, nastanejo z mešanjem 

dveh primarnih barv v enakih 

količinah. 

Si ogledajo demonstracijo 

Razlaga, 

pogovor, 

demonstracija 
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vidimo še šest drugih odtenkov. So to 

tudi sekundarne barve? 

Na ta način torej lahko dobimo 

neskončno različnih odtenkov 

sekundarnih barv, vendar vseh seveda 

ne moremo prikazati na krožnici. 

mešanja. 

Odgovorijo, da so tudi to 

sekundarne barve, saj prav tako 

nastanejo z mešanjem dveh 

primarnih, le v drugačnem 

razmerju (prevladuje delež ene 

primarne barve). 

Obstajajo še terciarne barve. Ker teh 

ni v barvnem krogu, moramo spoznati 

še en primer barvnega kroga, ki je 

pravzaprav trikotnik. V njem so 

prikazane tudi terciarne barve. 

Pokažem sliko Goethejevega 

trikotnika na računalniški 

prezentaciji. Terciarne barve so 

rjavkaste barve, ki so umeščene v 

najbolj notranji del trikotnika. Če so 

sekundarne barve nastale z mešanjem 

dveh primarnih, kako mislite, da 

nastanejo terciarne? Lahko si 

pomagate s sliko.  

Tako kot obstajajo tri osnovne 

sekundarne barve, obstajajo tudi tri 

osnovne terciarne barve, ki jih lahko 

vidimo v trikotniku. Demonstriram 

mešanje. Seveda tako kot 

sekundarnih obstaja tudi neskončno 

odtenkov terciarnih barv, odvisno 

kakšne količine barv mešamo. 

Poslušajo razlago. Postavljajo 

morebitna vprašanja. 

 

 

Odgovorijo, da terciarne barve 

nastanejo z mešanjem vseh treh 

primarnih barv, z mešanjem dveh 

sekundarnih ali mešanje primarne 

barve in sekundarne, ki je 

mešanica ostalih dveh primarnih. 

 

 

 

Ogledajo si demonstracijo 

mešanja. 

Razlaga, 

pogovor, 

demonstracija 

Slikarji velikokrat uporabljajo 

sekundarne barve, da z njimi naredijo 

prehode med primarnimi, terciarne pa 

za to, da naredijo prehode med 

sekundarnimi. Pokažem primer na 

računalniški prezentaciji. 

Poslušajo razlago. Postavljajo 

morebitna vprašanja. Si ogledajo 

fotografijo umetniškega dela.  

Razlaga, prikaz 

fotografije 

umetniškega 

dela 

Seveda pa barv nikoli ne doživljamo 

posamezno, ampak te vedno delujejo 

v določenem odnosu druga do druge. 

Odnose lahko predstavimo tudi v 

trikotniku, ki smo si ga ogledovali 

Poslušajo razlago. Odgovorijo, da 

simetrično pomeni skladno, ima 

dve enaki strani ipd. Si ogledajo 

fotografijo umetniškega dela. 

Razlaga, 

pogovor, 

diskusija, 

brainstorming, 

prikaz 
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prej. V njem lahko najdemo pet 

skupin barv, ki jih imenujemo barvni 

akordi. Vsi vsebujejo tako primarne, 

kot sekunadrne in terciarne barve. 

Pokažem sliko na računalniški 

prezentaciji. 

Prvi akord imenujemo veličastni 

akord. Katere barve ga sestavljajo? 

Zakaj mislite, da se tako imenuje? 

Kako deluje ta kombinacija barv? 

Hkrati pokažem tudi primer uporabe 

akorda v umetniškem delu. 

Enako ponovim za vedri in 

melanholični akord. 

Obstajata še dva akorda, svetli ali 

lucidni in resni ali temni akord. 

Ponovim prejšnja vprašanja. 

 

 

 

 

Naštejejo barve, ki sestavljajo 

posamezne akorde. Podajo 

različne ideje o tem, zakaj tako 

poimenovanje in kako se 

poimenovanje sklada z učinkom 

barve na človeka. 

fotografije 

umetniškega 

dela 

Za konec še enkrat ponovimo, o čem 

smo danes govorili.  

Odgovorijo, da smo se pogovarjali 

o primarnih, sekundarnih in 

terciarnih barvah v barvnem 

krogu. 

Pogovor 

Napoved likovne naloge 

Pokažem zapis likovne naloge na 

računalniški prezentaciji. Napovem, 

da bodo danes z uporabo temper 

naslikali sliko z uporabo enega 

izbranega barvnega akorda, ki smo jih 

našteli prej; torej z uporabo 

primarnih, sekundarnih in terciarnih 

barv. Časa bodo imeli približno 2 

šolski uri. Njihov motiv bo 

avtoportret. Vprašam, ali kdo ve, kaj 

je avtoportret. Pokažem primer 

avtoportreta na računalniški 

prezentaciji in zraven še fotografijo 

avtorja. Ob tem vprašam, kako lahko 

na primer iz te slike ugotovimo, da 

gre prav za to osebo (pomagajte si s 

fotografijo). 

Poslušajo napoved likovne 

naloge. Postavljajo morebitna 

vprašanja. 

 

 

 

 

Odgovorijo, da je avtoportret 

upodobitev samega sebe. 

Odgovorijo, da je pomembno, da 

se na avtoportretu odsevajo 

glavne in unikatne karakteristike, 

ki jih kaže posameznik. 

Razlaga, 

pogovor 
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Najprej boste direktno na risalni list 

motiv z zelo razredčeno tempera 

barvo grobo skicirali. Zato boste 

porabili največ 10 minut. Za 

avtoportret si boste nato izbrali enega 

izmed prej obravnavanih akordov, za 

katerega se vam zdi, da bi ustrezno 

odražal razpoloženje, ki ga želite na 

avtoportretu izraziti. Seveda se bo z 

barvami morala skladati tudi obrazna 

mimika ipd. (zgoščen prikaz akordov 

na računalniški prezentaciji, ki ga 

pustim prikazanega tudi med izvedbo 

likovne naloge). 

Na računalniški prezentaciji prikažem 

še kriterije ocenjevanja. Povem, da se 

bodo pri ocenjevanju upoštevali 

naslednji kriteriji: uporaba barv 

izbranega barvnega akorda, 

natančnost pri uporabi barv, izvirnost 

pri oblikovanju motiva, upoštevanje 

karakteristik avtoportreta, skladnost 

oblikovanja motiva in uporabe 

izbranih barv ter razgibana 

kompozicija. 

Opozorim na čistočo pri delu in 

povprašam za dodatna vprašanja. 

Likovno izražanje (izvedba likovne naloge) 

Učence pri delu spodbujam in jim 

pomagam pri reševanju likovnih 

problemov in tehnični izvedbi ter jim 

individualno svetujem.  

Izdelujejo likovni izdelek. Prikaz 

posameznih 

fotografij na  

računalniški 

prezentaciji – 

učenci 

ustvarjajo. 

 

Zaključni del 

Z učenci si skupaj ogledamo končano 

delo. Obnovimo, kaj so bile likovna 

Izdelke prinesejo učiteljici. 

Obnovijo, kaj so bile likovna 

Pogovor, 
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naloga, motiv in tehnika. 

Učence pozovem, da predstavijo 

svoje slike, jih na kratko opišejo, 

obrazložijo, zakaj so uporabili izbrani 

barvi akord, kako se na sliki kaže, da 

gre za avtoportret ipd. Skupaj 

ugotovimo, na katerih izdelkih je 

uporaba barv najbolj korektna, kateri 

izdelki so najbolj izvirni, 

kompozicijsko močni ipd. 

Skupaj ovrednotimo posamezne 

izdelke. Likovne izdelke ocenim. 

Učencem naročim, naj pospravijo 

svojo delovno površino. 

naloga, motiv in tehnika. 

 

 

Opazujejo izdelke, jih opisujejo, 

komentirajo, povejo svoja mnenja. 

 

Pospravijo svoje stvari in delovni 

prostor. 

diskusija 
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SKLEP 
 

Goethejev trikotnik upravičeno velja za enega izmed najbolj nazornih likovnih barvnih 

krogov, saj se v na prvi pogled enostavni in preprosti zasnovi skriva mnogo pomembnih 

problematik. Učencem v osnovni šoli je preko trikotnika mogoče razložiti praktično vso 

osnovno barvno sistematiko, ki jo potrebujejo kot temelj za nadaljnje razumevanje odnosov 

med barvami. Proučevanje barv bi bilo potrebno vpeljati na najrazličnejša učna področja, saj 

sem z analizo učbenikov za likovno umetnost ugotovila, da se pri obravnavi barvne 

sistematike veliko prednost daje fizikalni obravnavi barv, obenem pa se zanemari 

tradicionalni likovni pogled na barve, ki bi po mojem mnenju moral na likovnem področju 

vsekakor veljati za prioriteto. Zdi se mi, da bi učenci z redno vpeljavo Goethejevega 

trikotnika v svojih originalnih likovnih barvah na likovnem področju pridobili izredno veliko. 

Leonardo da Vinci je v svojem Traktatu o slikarstvu dejal: »Če boš pustil, da te pri 

ustvarjanju vodijo pravila, ne boš ničesar ustvaril, le zmedo boš naredil v svojih slikah« (Itten, 

1999, str. 94). Itten tehtnico prevesi na drugo stran s tem, ko je svojim učenecem govoril: »Če 

barvne mojstrovine ustvarjate nevede, potem je vaša pot neznanje! Če pa z vašim neznanjem 

tega ne zmorete, potem si pač morate pridobiti znanje!« (Itten, 1999, str. 7). Dejstvo je, da je 

za proučevanje barv potrebno veliko več kot le instinkt. In prav je, da se z zakonitostmi, ki 

veljajo v svetu barv, seznanijo tudi najmlajši; prav na podlagi poglobljenega študija barv se 

namreč lahko postopoma razvije pristen odnos do barve kot take in s tem povezana njena 

uporaba. 
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