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Povzetek 

Napredek v znanosti v 19. stoletju pripelje do znanstveno pravilnih primarnih barv, ki so bile 

drugačne od tradicionalnih likovnih primarnih barv. Danes pri snovnem barvnem mešanju zato 

poznamo znanstveno »napačne« likovne primarne barve (RYB) ter znanstveno pravilne 

subtraktivne primarne barve (CMY). Likovne primarne barve nam ne omogočajo eksaktnega 

mešanja barvnih snovi v vse ostale barve in so zato fizikalno gledano »napačne«. Imajo pa zato 

za likovnike močno tradicionalno in simbolično vrednost. 

V diplomskem delu zato raziščem problematiko odnosa med likovnimi in subtraktivnimi 

primarnimi barvami na primeru barvnega kroga Johannesa Ittna. Razlog za različen pogled 

likovnih umetnikov in znanstvenikov na problematiko primarnih barv je v razumevanju njihove 

namembnosti. Glede na izbor primarnih barv se razlikujejo tudi likovni in subtraktivni barvni 

krogi. Najbolj znan likovni barvni krog, ki ga je ustvaril Johannes Itten in se ga uporablja v 

izobraževalne namene, izvorno temelji na likovnih primarnih barvah. Zaradi tega je bil s strani 

znanosti v zgodovini večkrat kritiziran, v izobraževalne namene pa popravljen s subtraktivnimi 

primarnimi barvami.  

Pri analizi učbenikov za likovno izobraževanje sem ugotovila, da se v njih pojavlja popravljen 

Ittnov barvni krog s subtraktivnimi primarnimi barvami. Korekcija likovnih primarnih barv (RYB) 

za subtraktivne primarne barve (CMY) je z vidika likovnega ustvarjanja neupravičena. Na osnovi 

teoretičnih spoznanj zato na koncu podam didaktične smernice za vključevanje Ittnovega 

barvnega kroga v likovno izobraževanje. 

 

Ključne besede: primarne barve, barvni krog, Johannes Itten, likovne primarne barve, fizikalne 

primarne barve 

  



  

Abstract 

Progress in science in the 19th century have shown the scientific correct primary colors are 

different from the traditional art primary colors. Today in substance color mixing we know 

scientific »wrong« art primary colors (RYB), and scientific correct primary colors (CMY). Artistic 

primary colors don't give us exact color mixing substances in all other colors and are therefore 

from physically point of view "wrong" primaries. However, for artists they have strong 

traditional and symbolic value.  

In the thesis, therefore, I explore the issue of the relationship between artisctic and scientific 

primary colors on the case of Johannes Ittna color wheel. The reason that artists and scientists 

have diferent view on issue of primary colors is in their use. Depending on the choice of primary 

colors is also different color wheel. The most famous artistic color wheel, which was created by 

Johannes Itten and is used for educational purposes, is original basing on the art primary colors. 

This is the reason whay his theory was much criticised by scientists and in educational purposes 

corrected by subtractive primary colors. 

In the analysis of textbooks for art education, I realized that corrected Itten's colored circle with 

a physical primary color occurs in them. Uncertainties about Itten's color wheel has been 

transferred in textbooks for art education. Correction of art primary colors (RYB) for subtractive 

primary colors (CMY) from artistic expression point of view is unjustified. On the basis of 

theoretical knowledge so in the end I make a didactic guidelines for the integration of Itten's 

color wheel in art education. 

  

Keywords: primary colors, color wheel, Johannes Itten, art primary colors, physical primary 

colors 
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1 Uvod 

Raziskovanje barve, kot pojava, se začne že v antični Grčiji. Aristotelove ideje o črni in beli barvi, 

iz katerih se rodijo vse ostale barve, so se obdržale vse do konca srednjega veka. V renesansi 

izločijo črno in belo iz kromatičnih barv, vendar jih šele Newton povsem izbriše iz barvnega 

sistema. Raziskovanje barvne teorije je od 18. stoletja naprej zanimalo vse več umetnikov, 

kasneje pa tudi psihologov in ostalih znanstvenikov. 

V razvoju barvne teorije sta se izoblikovala dva tipa subtraktivnega barvna kroga – likovni in 

fizikalni barvni krog. Slednji ima znanstveno pravilne primarne barve CMY in se ga uporablja v 

tiskarstvu. Likovnega, ki pa ima fizikalno gledano »napačne« primarne barve, uporabljajo 

predvsem slikarji. Ugotovitve iz 19. stoletja o pravilnih subtraktivnih primarnih barvah umetniki 

niso vzeli v obzir, vendar so vztrajali pri svojih tradicionalnih primarnih barvah. Za vse likovne 

umetnike so namreč likovne primarne barve izrednega pomena, saj imajo močno zgodovinsko, 

doživljajsko, materialno in simbolno vrednost.  

Slikar in pedagog J. Itten je v 20. stoletju na podlagi svojih izkušenj oblikoval barvni krog, ki je 

temeljil na treh likovnih primarnih barvah RYB. Avtor ga je takrat ustvaril v pomoč vsem 

slikarjem, še danes pa se ga uporablja v izobraževalne namene.  

V učbeniku za likovno umetnost se danes predstavlja s pravilnimi subtraktivnimi primarnimi 

barvami popravljen Ittnov barvni krog. V likovni umetnosti se učenec ukvarja z likovnim 

izražanjem in bi bilo zato morda bolj smiselno, da to počne z likovnimi primarnimi barvami. 

Noben barvni krog ne zmore predstaviti vseh barvnih značilnosti, zato se mi zdi pomembno, da 

učenci spoznajo oba. Le tako se bodo zavedali razlik in pomena vsakega in bodo lahko pri 

svojem ustvarjanju sami izbirali med barvami, ki jih imajo na voljo. 
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2 Primarne barve 

Definicija primarnih barv je, da so to barve, iz katerih lahko dobimo vse druge pestre barve, 

razen njih samih. Tako z mešanjem primarnih dobimo sekundarne barve. Na ta način lahko na 

podlagi primarnih barv oblikujemo barvni krog. Danes poznamo dva znanstveno utemeljena 

barvna kroga, ki sta se uveljavila v 19. stoletju. Prvi temelji na aditivnem barvnem mešanju, kjer 

gre za mešanje barvnih svetlob, drugi pa na subtraktivnem barvnem mešanju, kamor uvrščamo 

prekrivanje barvnih filtrov ter snovno mešanje barve, torej mešanje pigmentov in barvil. Oba 

barvna kroga sta zgrajena po zakonu komplementarnosti, kar pomeni, da barve, ki si v krogu 

stojijo nasproti, dajo akromatično barvo – črno, belo ali sivo. 

2. 1 Aditivne primarne barve (RGB) 

Pri aditivnem mešanju so primarne barve oranžnordeča, zelena in vijoličnomodra (RGB), ki 

skupaj dajo belo svetlobo (glej sliko 1). To se zgodi zato, ker gre za seštevanje ali adicijo 

posameznih barvnih svetlob. Barvna mešanica je s seštevanjem več valovnih dolžin vidne 

svetlobe vedno svetlejša. Belo svetlobo dobimo tudi, kadar zmešamo komplementarne pare. 

Nasproti primarne barve leži ena od sekundarnih barv aditivnega mešanja, torej ciano, magenta 

ali rumena (CMY). Zato belo svetlobo dobimo tudi, kadar mešamo modro in rumeno. Tako 

barvno mešanje se na primer uporablja za računalniške ekrane in televizije (Butina, 1995, str. 

58–59). 

 

Slika 1: Aditivno barvno mešanje (RGB) (eucbeniki: subtraktivno … 2014) 
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2. 2 Subtraktivne primarne barve (CMY) 

Snovno mešanje ali mešanje barvnih filtrov imenujemo odštevanje ali subtrakcija, ker gre za 

odštevanje valovnih dolžin iz bele svetlobe. Kadar taka bela svetloba pade na nek predmet, se 

na površini na način subtraktivnega mešanja pokaže določena barva. Rečemo, da se nekaj barve 

odšteje ali izgubi v površini, tista, ki pa se odbije, je na koncu vidna našemu očesu. Z mešanjem 

primarnih barv subtraktivnega barvnega kroga dobimo črno barvo, saj je količina odbite 

svetlobe vedno manjša kot tista, ki je padla na površino. Črno barvo dobimo tudi, kadar se 

zmešata komplementarni barvi (Butina, 1995, str. 59–60). Primarne barve subtraktivnega 

barvnega mešanja so sekundarne barve aditivnega in obratno. To pomeni, da so pri 

subtraktivnem mešanju primarne barve ciano, magenta in rumena (CMY), sekundarne pa 

oranžnordeča, zelena in vijoličnomodra (RGB) (glej sliko 2). Primarne barve subtraktivnega 

barvnega mešanja CMY popolnoma ustrezajo definiciji o primarnih barvah. Z mešanjem iz njih 

dobimo kar največji spekter pestrih barv. Zato se subtraktivne primarne barve danes 

uporabljajo v tiskarstvu in jih poznamo pod kratico CMY, ki pa so jim iz praktičnih razlogov 

mešanja črne barve dodali še črko K, ki predstavlja črno barvo (Gurney, 2010, str. 75). 

 

Slika 1: Subtraktivno barvno mešanje (CMY) (eucbeniki: aditivno … 2014) 
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2. 3 Likovne primarne barve (RYB) 

Barvno mešanje pa je seveda obstajalo že pred utemeljitvijo znanstveno korektnega aditivnega 

in subtraktivnega barvnega mešanja. Slikarji so od nekdaj uporabljali snovne barve, torej 

subtraktivno barvno mešanje. Ker do 19. stoletja niso poznali znanstveno pravilnih primarnih 

barv, so razvili barvni krog, ki je temeljil na primarnih barvah, ki so jih odkrili preko izkušnje in 

likovne intuicije. Te primarne barve danes poznamo kot likovne primarne barve – rumena, 

modra in rdeča (RYB). Izmed subtraktivnih primarnih barv primarno deluje le rumena barva, 

zato so jo slikarji izbrali že stoletja nazaj. Zanimivo je, da so za drugi dve barvi izbrali primarni 

barvi aditivnega barvnega mešanja – modro in rdečo (R in B)1 (glej sliko 3 in 4). Te primarne 

barve in na njih temelječ barvni krog pa so slikarji obdržali tudi po tem, ko se je v 19. stoletju 

izkazalo, da fizikalno pravilne subtraktivne primarne barve niso RYB, pač pa CMY. 

 

Slika 2: Likovno barvno mešanje (RYB) (upload … 2014) 

 

  

                                                           
1
 Povzeto iz zapiskov predavanj doc. dr. J. Selana  
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Zaradi enake situacije barvnega mešanja likovnih ter fizikalnih subtraktivnih primarnih barv 

znanost 20. stoletja teh dveh krogov običajno ne razlikuje več, saj smatra likovne primarne 

barve za fizikalno napačne in le zgodovinsko zanimive, ki zato v znanstveni barvni teoriji 20. 

stoletja nimajo več kaj iskati. Vendar pa je pomembno razumeti razloge, zakaj so umetniki 

obdržali likovni barvni krog, ki temelji na likovnih primarnih barvah tudi v 20. stoletju in ga še 

danes razlikujejo od fizikalno pravilnega subtraktivnega barvnega kroga. Ti razlogi so v simbolni, 

zgodovinski, materialni in doživljajski vrednosti likovnih primarnih barv2. 

 

  

Slika 3: Likovne primarne barve (top1walls … 2014) 

  

                                                           
2
 Povzeto iz zapiskov predavanj doc. dr. J. Selana 
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3 Razvoj barvnega kroga 

Za razumevanje vloge likovnih in subtraktivnih primarnih barv si moramo pogledati razvoj 

barvnega kroga. Primarne barve, rdeča, rumena in modra, so se kot temeljne barve, iz katerih 

lahko zmešamo ostale barve, pojavile v 18. stoletju. Pred tem so se barve mešale in pridobivale 

na različne načine. Slikarji so pigmente dobivali iz različnih materialov, način pridelave pa je bila 

skrivnost, ki je med seboj niso delili. Pigmenti so bili različni in vsak je imel svoje značilnosti. 

Nekateri so se med seboj mešali, drugi ne. Barve, ki so nastajale, pa so bile običajno bolj 

zamolkle. Ideja, da bi lahko umetniki dobivali barve le iz nekaj primarnih, se je razvijala počasi 

(Burton, 1992, str. 39).  

3.1 Čas pred Newtonom 

Barvna teorija, ki jo poznamo danes, ima korenine v antični Grčiji. Aristotel je menil, da je barva 

produkt boja med svetlobo in temo, med belo in črno barvo. Določil je sedem glavnih barv, ki jih 

je linearno uredil glede na njihovo svetlost. Tako je med belo in črno postavil rumeno, rdečo, 

vijolično, zeleno in modro (glej sliko 5). Aristotel je smatral, da je v rumeni veliko bele in malo 

črne in jo je zato postavil poleg bele, modra pa ima malo bele in več črne ter je zato postavljena 

na drugo stran, zraven črne. Ta ideja, da se barve razprostirajo med svetlobo in temo oziroma 

med belo in črno, je veljala do konca srednjega veka. Na začetku 15. stoletja umetnik Leon 

Battista Alberti naredi korak naprej v barvni teoriji. Zavrne Aristotelovo idejo o temeljnih 

barvah, beli in črni, ter poudari, da to sploh nista barvi. Izloči ju iz kromatičnih barv, za katere 

predlaga le še štiri – rumeno, zeleno, modro in rumeno. Kljub zavedanju o nekromatičnosti bele 

in črne barve so ju umetniki, med njimi tudi Leonardo da Vinci, še vedno šteli med temeljne 

barve. Linearno urejeno barvno lestvico sta iz praktičnega slikarskega razloga še vedno zapirali 

črna in bela, saj sta to ključni barvi pri ustvarjanju slikarskih mojstrovin. V 16. stoletju si je 

mnogo umetnikov prizadevalo, da bi uredili barvno teorijo in popravili Aristotelovo linearno 

ureditev, vendar se o barvi in številu za primarne barve niso strinjali. V 17. stoletju Francois 

d'Auguilon poda idejo o samo še treh primarnih barvah –  rumeni, rdeči in modri, vendar jih še 

vedno umesti med črno in belo (Shapiro, 1994, str. 602, 605–608). 
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Slika 4: Aristotelova razvrstitev barv (jstor … 2014) 

 

3. 2 Čas Isaaca Newtona in razvoj modernega barvnega kroga 

Leta 1704 je angleški fizik Isaac Newton na podlagi ugotovitev o svetlobi določil sedem barv, ki 

so prihajale skozi stekleno prizmo, ter jih oblikoval v sistem. Tako dobimo prvi barvni krog. 

Ugotovil je, da je barva le svetloba s točno določeno valovno dolžino. Barvni spekter je 

posledica svetlobnega valovanja, ki je posebna vrsta elektromagnetne energije. Vsaka 

spektralna barva ima svojo valovno dolžino, ki se v naših očeh zaradi kvalitativne razlike 

občutljivosti na svetlobo v možganih zazna kot točno določena barva. Barvni krog je oblikoval 

tako, da je linearni spekter zaprl v krog ter združil rdečo (najdaljšo valovno dolžino) in vijolično 

(najkrajšo valovno dolžino) (Itten, 1999, str. 15). Newton krog zapolni s količinsko enakimi 

barvnimi proporci, kot jih najdemo v spektru bele svetlobe (glej sliko 6). Ko barvni spekter 

združi nazaj v belo svetlobo, Newton odkrije aditivno mešanje. Belo zato postavi v sredino 

barvnega kroga. Tako Newton povsem znanstveno objektivno razloži pojav barve. Ne zanima ga 

namreč likovni pomen barve in zato ne govori o primarnih barvah. Prav tako njegov barvni krog 

še ne temelji na logiki barvnega mešanja, torej na zakonu komplementarnosti (Gage, 2006, str. 

136–137). 
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Slika 5: Newtonov barvni krog (dikf … 2014) 

 

Prvi, ki je ugotovil tribarvni in tudi štiribarvni sistem, je bil nemški slikar J. C. Le Blon. Leta 1730 

je za potrebe tiska izumil sistem mešanja, kjer so se barve tiskale ena čez drugo. Njegova 

tehnika ni bila popolna, saj so barvno litografijo razvili šele v 19. stoletju. Druga težava, ki je 

njegov tisk naredila daleč od popolnega, je bila izbira barv, ki je temeljila na primarnih RYB 

barvah. Izmed pigmentov, ki so bili takrat na voljo, je izbral gamboge rumeno, mešanico 

madder-lake s cinober in armin rdečo ter prusko modro. To so bili pigmenti, ki so takrat najbolj 

kvalitetno služili mešanju ostalih barv. Izkazalo se je, da izbrane barve niso nudile optimalnega 

tiska, česar si je želel Le Blon. Barvne natančnosti in preciznosti, ki je sicer zahtevana pri 

tiskanju, v tistem času še ni bilo možno doseči, saj pigmentov CMY, za katere danes vemo, da 

ustrezajo tiskarski tehniki, takrat še ni bilo (Selan, 2011, str. 315). Kljub temu se je njegov barvni 

sistem mešanja hitro razširil po Evropi. Naslednja desetletja je vplival na mnoge umetnike in 

barvne teoretike, kot so T. Mayer 1758 (barvni trikotnik), J. H. Lambert 1772 (barvna prizma), P. 

O. Runge 1810 (barvno telo) ter na celotni razvoj barvne teorije (Burton, 1984, str. 40).  

Moses Harris je leta 1766 naredil prvi komplementarno simetrični barvni krog, ki je temeljil na 

Le Blonovem barvnem mešanju ter Newtonovem barvnem krogu. Za svoje primarne barve si je 

izbral vermilon rdečo, ultramarin modro ter kraljevsko rumeno (Schmid, 1948, str. 228). 
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Primarne barve RYB in sekundarne barve, oranžna, vijolična in zelena, so postavljene po zakonu 

komplementarnosti, kar pomeni, da nasproti ležeči barvi dasta nekromatično mešanico – belo 

sivo ali črno, odvisno od barvnega kroga (glej sliko 7). V njegovem primeru, kjer gre za snovno 

mešanje barv, nasproti ležeča primarna in sekundarna barva dasta črno. (Butina, 2010, str. 34,). 

Harrisov barvni krog, ki je sestavljalo osemnajst barv, je postal zelo priljubljen predvsem med 

umetniki (Gage, 2006, str. 136–137).  

 

Slika 6: Harrisov barvni krog (coloreheelco … 2014) 

 

Johann Wolfgang von Goethe je bil nemški pisatelj in filozof, pesnik, dramatik, znanstvenik ter 

umetnik. Veliko svojega časa pa je namenil tudi barvni teoriji. Razlog za to naj bi bila Goethejeva 

ljubosumnost na Newtonovo ugotovitev, da je barva le svetloba. Skoraj sto let kasneje nemški 

romantik odločno zanika, da bi kaj tako lepega, kot je barva, lahko bilo le valovanje svetlobe in 

da to ne more biti samo fizikalni fenomen. Meni, da v fizikalnem svetu ni barv, ampak le 

svetloba in tema, ki pada na našo dušo (to lahko razumemo tudi kot na možgane), ki pa nam 

potem da občutek barve. Goethe je razumel, da je Newton hotel razložiti pojav barve oziroma 

naravo svetlobe, medtem ko je Goetheja zanimala predvsem narava barve. In v kolikor se barva 

pojavi skozi dušo, je močno povezana s čustvi. Goethejevo razmišljanje ima zametke v antični 
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filozofiji, v sklopu katere se opre na idejo o štirih karakterjih in harmoniji. Goethe zaključi, da je 

barva produkt percepcije in ne fizičnega sveta ter da povzroča čustva. To pomeni, da umetnik 

lahko preko barve izraža svoja čustva ali pa jih s pravo uporabo barve pri gledalcu povzroči. 

Mlad in reven umetnik brez vsakršnega vpliva, Philipp Otto Runge, svoje razmišljanje o 

sinestetičnih občutkih in simbolični vrednosti barve leta 1806 Goetheju razloži v pismu. Runge 

je v svoji barvni teoriji, ki je bila tudi pod vplivom Le Blona, za primarne barve izbral rumeno, 

rdečo in modro, vendar tega ni storil zaradi njihove kromatične vrednosti, temveč zardi 

simbolične. Povezal jih je s svetlobo jutra, opoldneva in večera. Goethe, ki se je že leta trudil 

dopolniti projekt o barvi v duši, si je od Rungeja sposodil simbolični kontekst in dokončal svojo 

barvno teorijo. Štiri leta po prejemu Rungejevega pisma Goethe objavi svojo barvno teorijo, s 

katero se razširi tudi ideja o primarnih barvah – rdeči, modri in rumeni ter o proporcih s 

sekundarnimi barvami (glej sliko 8) (Burton, 1992, str. 42–44). 

 

Slika 7: Goethejev barvni krog (commons … 2014) 
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3. 3 Razvoj subtraktivnega barvnega kroga 

Do ugotovitve, katere so prave primarne barve, je fizike, filozofe in druge znanstvenike v 19. 

stoletju pripeljal vsesplošni napredek, ki je omogočil nova spoznanja. Na začetku stoletja sta T. 

Young in H. Helmholtz ugotovila, da ima naše oko za zaznavo tri vrste čepkov ali barvnih 

receptorjev, ki so občutljivi na modro, zeleno in rdečo barvo oziroma na njihovo valovno 

dolžino. Ugotovitev, da je barva le subjektivna čutna zaznava, in vse večja potreba po 

reproduciranju in objektivnem vrednotenju barve je pokazala potrebo po poenotenem, skrbno 

oblikovanem barvnem sistemu (Page, 2001, str. 15). 

Slikar A. Munsell je ustvaril enega izmed pomembnejših subtraktivnih barvnih modelov v 

začetku 20. stoletja. Njegov cilj je bil ustvariti organiziran sistem, kjer se da barve izmeriti in 

natančno poimenovati (glej sliko 9). Na prelomu 19. stoletja so imeli znanstveniki in umetniki 

namreč težave s poimenovanjem barv. Munsell je želel ustvariti nekaj, kar bi vsem omogočalo 

lažje razlikovanje in poimenovanje barv. Matematično je ustvaril barvno telo, ki pa je imelo med 

modro in rdečo na dimenziji barvnosti tudi vijolično. Barvno telo je razprostrl na tri dimenzije –  

svetlost, nasičenost in barvnost, posamezen barvni odtenek pa označuje kombinacija črk in 

številk. Pri izdelavi takega barvnega telesa si je pomagal tudi z napravo, imenovano fotometer. 

Leta 1924 so ustanovili oddelek v CIE (Commission Internationale de l'Eclairage), ki je sestavil 

standarde za enotno merjenje barv. Z razvojem vedenja o barvah so se spreminjali tudi 

standardi (Landa, Fairchild, 2005, str. 438). 
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Slika 8: (levo) Munsllovo barvno telo in (desno) barvne karte (naturephotographers … 2014) 

 

 J. C. Maxwell je bil škotski fizik, ki se je v drugi polovici 19. stoletja ukvarjal z mešanjem 

svetlobe. Ugotovil je, da s primarnimi barvami aditivnega mešanja lahko dobi vse ostale barvne 

svetlobe. Točno je razlikoval obnašanje pigmentov in svetlobe in relacijo med njimi. Zavedal se 

je, da so primarne barve aditivnega mešanja, sekundarne barve pa subtraktivnega mešanja in 

obratno. Njegovo odkritje je omogočilo razvoj barvne fotografije (Longair, str.: 1692–1693). 

Pionir barvne fotografije Louis Arthur Ducos du Hauron je iz primarnih aditivnih barv rdeče, 

modre in zelene s pomočjo ogljika in želatinastih plošč prvič dobil sliko, sestavljeno iz primarnih 

subtraktivnih barv magente, ciano in rumene, ki je dajala realističen pogled na slikano (glej sliko 

10), česar v 18. stoletju J. C. Le Blon še ni mogel doseči. Tehnika, ki jo je de Hauron uporabljal, 

se z izboljšavami uporablja še danes (Beaumont, 1948, str. 34). 
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Slika 9: Barvna fotografija s primarnimi magento, ciano in rumeno (answer... 2014) 

 

Prav tako v drugi polovici 19. stoletja dobimo sintetične pigmente, barvila in črnila za 

komercialno uporabo. Kljub temu da primerni magento in ciano sicer lahko najdemo v naravi v 

obliki rastlin in živali, pa ta ni tako pogosta in obstojna, da bi iz nje lahko pridobivali čisto barvo 

(Burton, 1984, str. 42). Zato je bil izum sintetičnih barv (predvsem znotraj spektra med rdečo in 

modro), ki vključujejo tudi magento, leta 1859 pravo odkritje za umetnike (De Bono, 1978, str. 

126). 
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4 Likovne primarne barve 

Kljub temu da je bilo v začetku 20. stoletja že povsem jasno, katere so pravilne subtraktivne 

primarne barve, pa so, kot rečeno, likovni umetniki še vedno kot primarne barve razumeli 

likovne primarne barve RYB. Rumena, rdeča in modra so v zgodovini veljale za primarne barve 

zaradi logičnih okoliščin, ki sem jih opisala zgoraj. Ker pa v resnici pri mešanju ne dajo vseh 

ostalih barv, jih je znanost v 20. stoletju zavrnila kot napačne. Vendar pa je kljub temu najbolj 

znan in tudi za pedagoške namene uporabljan likovni barvni krog, ki temelji na likovnih 

primarnih barvah, nastal prav v 20. stoletju. Ustvaril ga je Johannes Itten. 

4. 1 Johannes Itten 

Johannes Itten (1888–1967) je bil švicarski slikar in pedagog (glej sliko 11). Preden se je izšolal 

za slikarja, je študiral matematiko in znanost, potem pa se je izobrazil na akademiji v Stuttgartu. 

Tam je imel priložnost sodelovati z Adolfom Hölzlom, slikarjem, na katerega je močno vplivala 

Goethejeva barvna teorija. Hölzlova barvna teorija, njegovo poučevanje o barvah in kontrastih 

ter proučevanje starih mojstrov so nanj naredili velik vtis. Hkrati se je Itten seznanil tudi z 

Rungejevo teorijo ter Betzoldovim in Chevreulovim raziskovanjem simultanega kontrasta ter 

barvne asimilacije. Leta 1916 je Itten odšel na Dunaj, kjer je odprl zasebno šolo in spoznal 

Walterja Gropiusa, ki ga je povabil učit na umetniško šolo Bauhaus. V času poučevanja na 

Bauhasu (1919–1923) je Itten zasnoval dvanajstdelno barvno zvezdo ter lestvico svetlostnih 

stopenj, ki so jo leta 1921 objavili v glasilu Utopija. Zaradi načina poučevanja, ki je vključeval 

meditacijo in mistiko vzhodne kulture, je Itten leta 1923 moral zapustiti Bauhaus. Svoje 

poučevanje je nadaljeval na zasebni šoli v Berlinu, kjer je spodbujal svoje učence k 

ekspresionističnemu slikanju. Pozoren je postal na izbor barv, ki so jih uporabljali učenci, ter na 

podlagi tega in sedmih barvnih kontrastih, ki jih je določil, oblikoval idejo o subjektivnih barvah. 

Ittnova barvna torija je postala pomemben del pouka na tekstilni oblikovni šoli v Krefeldu. 

Kasneje je bil Itten direktor šole za umetno obrt (1938–1954) ter strokovne tekstilne šole 

(1943–1960). Izkušnje, ki jih je Itten pridobil skozi leta poučevanja, ter svojo barvno teorijo je 

skupaj s subjektivnimi barvami predstavil v knjigi Umetnost barve, ki je bila objavljena leta 1961 

(Itten, 1999, str. 5–6). 
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Slika 11: Johannes Itten (commons … 2014) 

 

V knjigi Umetnost barve je predstavil tudi svoj dvanajstdelni barvni krog (glej sliko 11), ki ga je 

avtor ustvaril s praktičnim namenom, slikarjem pomagati pri izbiri in variaciji barv. Itten za 

primarne barve izbere rdečo, ki ni ne modrikasta ne rumenkasta, rumeno, ki ni ne zelenkasta ne 

rdečkasta in rdečo, ki ni ne modrikasta ne rumenkasta. Njegov namen je bil namreč izbrati take 

barve, ki bi delovale čiste, ne namešane. Primarne barve je avtor izbral intuitivno, tako da jih je 

presojal na sivem ozadju. Primarne barve je Itten skrbno razdelil v enakostranični trikotnik, tako 

da je rumena na vrhu, rdeča desno spodaj, modra pa levo spodaj. Ta trikotnik je postavil v krog 

in mu dorisal še šestkotnik ter na njegova oglišča postavil sekundarne barve, ki jih je dobil z 

mešanjem primarnih. Rumena in rdeča dasta oranžno, rdeča in modra vijolično, modra in 

rumena pa zeleno. Pri pravilnem mešanju primarnih barv v sekundarni barvi ne sme 

prevladovati nobena od osnovnih dveh barv. Okrog dobljenih barv je Itten nato narisal kolobar, 

ki ga je razdelil na dvanajst enakih delov. V prazne dele je vnesel terciarne barve, ki jih je dobil z 

mešanjem zraven ležeče primarne ter sekundarne barve. Tak barvni krog ima vse barve, ki jih 

lahko najdemo v barvnem spektru in si jih brez težav lahko tudi predstavljamo. Vseh dvanajst 

barv je Itten razvrstil v enakomernih presledkih in postavil tako, da so barve, ki si ležijo nasproti, 

komplementarni pari. Njegov barvni krog pa nudi tudi dobro oporo pri raziskovanju barvnih 

učinkov, saj lahko na njem spoznamo 7 barvnih kontrastov. (Itten, 1999, str. 29–32). 
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Slika 12: Ittnov barvni krog (kulturservern … 2014) 

S strani znanosti je bil Ittnov barvni krog, ki temelji na primarni rdeči, modri in rumeni barvi, v 

20. stoletju večkrat kritiziran. A. Lee razlaga, da razume Goethejevo zmoto v zvezi s primarnimi 

barvami, saj takrat CMY primarne barve še niso bile poznane, za Ittnov napačni izbor primarnih 

barv pa ni opravičila, saj je bila resnica v tistem času že znana. Dejstvo, da iz rumene, rdeče in 

modre ne moremo dobiti vseh ostalih barv, lahko pa to dobimo iz rumene, magente in ciano 

modre, je bilo javnosti znano že v 19. stoletju (Arnheim, Lee, 1982, str. 175). Pionir znanosti o 

barvi W. D. Wright nesporazum, ki je nastal med umetniki in znanstveniki glede primarnih barv, 

opiše kot dve različni kulturi, ki se med seboj ne razumeta (Fish, 1981, str. 89). 

Zato je ta nesporazum nujno razjasniti. Vsak slikar, ki je že kdaj mešal barve, se zaveda, da mu 

rdeča, modra in rumena barva ne bodo dale živih sekundarnih barv ter da bodo predvsem 

vijolični in zeleni odtenki rjavkasti in temni. Vendar je psihološko dojemanje primarnih barv za 

slikarje veliko pomembnejše od objektivnega dejstva. Magenta in ciano preprosto ne ustrezata 

naši mentalni sliki, ker nimata »moralne« vrednosti. Zato kljub temu, da likovne primarne barve 

niso fizikalno-teoretsko pravilne, igrajo ključno vlogo na slikarjevi paleti (Selan, 2010, str. 65).  

4. 2 Doživljajska vrednost barve 
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Barva bolj kot oblika določa predmete in bolj kot besede opisuje čustva. To potrjujejo tudi izjave 

odličnih slikarjev: »Barva je vse. Kadar je barva prava, bo tudi oblika prava,« meni Chagall, Jean-

Baptiste-Simeon Chardin pa navaja: »Kdo vam je rekel, da se slika z barvami? Slikar uporablja 

barve, toda slika s čustvi« (Zalaznik, 2007, str. 46, 30). Lastnosti, ki jih imajo barve, lahko 

delujejo na vse ljudi enako, na vsakega posameznika individualno ali pa je delovanje barv 

kulturno pogojeno. Ekspresivna vrednost, ki jo nosijo barve, slikarjem omogoča likovno 

izražanje emocij. Zaznavanje barve je popolnoma subjektivna čustvena izkušnja, vendar je 

doživljanje te ista vsem ljudem. Fiziološki vpliv barve povzroči, da nas na primer tople barve 

aktivirajo in se nam zdijo bliže in pomembnejše, hladne pa se zdijo bolj oddaljene in nas 

naredijo pasivne. Na ta način lahko barve definirajo tudi prostor ter določijo za nas 

pomembnejše poudarke. Barve imajo na človeka velik psihofizični vpliv, vendar se njihova 

vrednost zares izoblikuje šele v določeni prostorsko-časovni dimenziji. Psihološki in ekspresivni 

vpliv barve v družbeno kulturnem okolju izrablja simbolično vrednost barv (Butina, 2000, str. 30, 

34). 

Fiziološki vpliv barve je na vse ljudi enak. Vsaka barva ima specifično valovno dolžino, ki v naših 

očeh sproži živčni impulz. Ta potuje v višje možganske centre ter do hipofize, ki skupaj z živčnim 

sistemom vpliva na naše organe. Dražljaj, ki ga povzroči rdeča barva, je lahko vzrok za 

pospešeno bitje srca, hitrejše dihanje, povečano izločanje adrenalina in povišanje krvnega tlaka. 

(Meerwein, Rodeck, 2007, str. 23–24). Občutek, ki jo daje rdeča barva, je vznemirjujoč in v 

velikih količinah lahko deluje nadležno ter glasno, pa tudi mogočno. Nasprotno modra barva 

znižuje krvni tlak, upočasnjuje dihanje in pomirja centralni živčni sistem. Na te nezavedne 

reakcije na barve vpliva več dejavnikov, kot so količina, moč in položaj barve (Kovačev, 1997, 

str. 143, 147). Doživljanje barve pa je v veliki meri subjektivno determinirano tudi skozi druge 

funkcije barve. 

Psihologija je veda, ki proučuje zavedno in nezavedno človekovo vedenje skupaj z njegovimi 

čustvi, mišljenjem, sanjami ter vsemi psihološkimi procesi. Barva je pomemben čutni dražljaj, ki 

vpliva tako na zavedno kot nezavedno vedenje. Kakovost barvne izkušnje vključuje individualni, 

čustveni, sinestetični in simbolični barvni učinek. Barva ni vedno vizualna informacija, lahko je 
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produkt drugih čutnih zaznav, lahko je le kognitivna ali čustvena vsebina. Opis barve, na primer 

kričeča, sladka rdeča, aktivira še tri druge zaznave –  vonj, sluh in okus. Vse to vpliva na 

doživljanje barve (Meerwein, Rodeck, 2007, str. 25–26). 

4. 3 Simbolična vrednost barve 

Simbol je prispodoba z nekim pomenom. Vedno ima neko vsebino ali sporočilo, ki se lahko 

skriva za besedo, znakom, gesto ali barvo. Sklepamo lahko, da se je simbolika barv razvila iz 

prvotne izkušnje človeka z barvo in se shranila kot kolektivna temeljna izkušnja, kot primarna 

slika in arhetip v naš »genski spomin«. Ločujemo lahko med tradicionalno, estetsko-čustveno in 

obredno simboliko, ki se spreminja tudi glede na kulturne razlike. Vsaka kultura ima svojo 

estetiko in vrednote, ki določajo simbole (Meerwein, Rodeck, 2007, str. 28–29). Simbolno 

vrednost barve je težko določiti, saj ima ta lahko že znotraj iste kulture več pomenov. Kljub 

temu vrednost, ki so jo barve dobile v različnih kulturah, v zgodovini ostaja relativno 

nespremenjena (Kovačev, 1997, str. 30, 36). Simbolni pomen barve je močno povezan z ostalimi 

vrednostmi, predvsem z zgodovinskim in materialnim, ki ju ni možno povsem ločiti. Včasih lahko 

vrednost pigmenta in ne estetska vrednost barve predstavlja simbol. Barva se namreč redko 

pojavlja samostojno, po navadi je v interakciji z okoljem v nekem časovnem okvirju.  

4. 3. 1 Rumena 

Prvi pigment rumene okre najdemo pri Aboriginih, kjer se je uporaba tega barvila ohranila do 

danes. Uporabljajo ga za poslikavo svojih teles in slikanje duhovnih motivov. Rumeno barvo so 

pridelovali tudi iz dragocenega žafrana, ki so ga uporabljali za barvanje tekstila. Ta postopek je 

bil zamuden in drag, zato so si rumeno obleko lahko privoščili le redki in rek »drag kot žafran« 

se uporablja še danes.  

Umetniki so žafran uporabljali za zlate tone, za konotacijo razkošja, časti in bogastva. V 

krščanski ikonografiji je bil z rumeno naslikan nebeški sij. Rumeni odtenki so predstavljali 

prestiž. Rumena barva predstavlja tudi komunikativnost, zato je to barva rimskega boga 

Merkurja, božjega prenašalca sporočil. Od tu imamo še danes rumene poštne nabiralnike. 



19 
 

Rumena barva ima izrazito ambivalentni pomen (glej sliko 13). Skoraj v vseh kulturah se sonce 

barva z rumeno, kar se povezuje s toploto in svetlobo. Lahko je izrazito pozitivna barva. Po drugi 

strani pa je bila to barva preziranih ter je simbolizirala egoizem, strahopetnost, lažnivost, 

brezčutnost in nezvestobo. V srednjem veku so rumeno barvo povezovali samo z izobčenci. 

Prostitutke, nezakonske matere, zadolženi ljudje in krivoverci so morali nositi rumena pokrivala 

ali rute. Z rumeno barvo so bili v 12. stoletju zaznamovani tudi judje, njihova diskriminacija pa 

se je nadaljevala do 20. stoletja.  

Rumena barva je tudi opozorilna barva. Kadar je v srednjeveških mestih izbruhnila kuga, so 

razobesili rumeno zastavo. Danes na ladjah naredijo enako, kadar pride do kužne bolezni. 

Rumena barva v abecedi zastav pomeni črko Q, kot karantena, in pomeni, da se nihče ne sme 

vkrcati (Kovačev, 1997, str. 57–65, Varichon, 2006, str. 60). 

 

Slika 13: Rumena (ciscopix … 2014) 

 

4. 3. 2 Modra 

Modra ni igrala nobene vloge v predzgodovinskih časih, saj je bila veliko manj pogosta od 

zemeljskih barv, kot so rdeča, rumena, rjava, bela in črna. Ker pa je bila redka, je bila včasih 

toliko bolj cenjena. Najstarejša modra pigmenta sta indigo in lazur. Z indigom so pred več kot 

5.000 leti Egipčani barvali tkanino, v katero so zavili mumijo. Barva se je ohranila do danes. V 

srednjem veku so si Kelti z indigu podobnim barvilom barvali obraze v boju proti Cezarjevim 

četam, saj modra simbolizira modrost, možatost, pogum in sposobnost. V 12. stoletju so iz 
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Afganistana pripeljali lazur – barvo, ki je za umetnike postala najlepša in najdražja barva. Ker je 

prihajala preko morja, so jo poimenovali ultramarin. Pridobivali so jo iz poldragega kamna, ki je 

v Egiptu veljal za sveti kamen. Lazur so uporabljali tudi za zdravljenje melanholije in 

nespečnosti. V krščanski ikonografiji je modra barva pripadala plašču Device Marije, pod 

katerega so se zatekli verniki. Koliko bo modre barve na sliki, je bilo v domeni slikarja in 

naročnika. 

 Z uvozom pravega indiga iz Indije je postala ta barva na francoskem dvoru zelo popularna, zato 

so jo imenovali kar kraljevsko modra barva. S časom je vrednost indigo barve padla in v modro 

so se lahko začeli oblačiti prav vsi, saj so z njo barvali tudi delovne obleke. Danes z njo barvamo 

modri jeans.  

Simbolika modre se v različnih kulturah spreminja. Večinoma se je povezovala z nebom, 

posledično pa z božanskostjo in bogovi. Koža plemičev, ki naj bi imeli modro kri, je zato na 

nekaterih starejših upodobitvah rahlo modra. Z oddaljenostjo dobijo skoraj vsi predmeti modri 

odtenek, zato to barvo povezujemo z daljavo, neskončnostjo ter hrepenenjem in zvestobo. Je 

tudi najhladnejša barva, zato simbolizira brezčutnost in ponos (glej sliko 14) (Kovačev, 1997, str. 

48–56). 

 

Slika 14: Modra (Ken ... 2014) 
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4. 3. 3 Rdeča 

Rdeča barva je prva barva, ki jo je človek poimenoval. Je barva, ki so jo vedno zelo cenili. Prvi 

rdeči pigment so pridobivali iz rdeče okre in ga v prazgodovinski dobi uporabljali v grobnicah. 

Okostja mrtvih so posuli s to barvo in jim s tem izkazali posebno spoštovanje. V mnogih kulturah 

so rdeči pigmenti simbolizirali spolno zrelost deklet in fantov. Plemena so jo povezovala tudi z 

menstrualno krvjo, ki simbolizira plodnost. Rdeča je tudi bojna barva, barva rimskega boga 

vojne Marsa. Bojevniki so se zato barvali z rdečimi barvili, saj so verjeli, da to poveča njihovo 

moč. Ta tradicija se je obdržala do konca 19. stoletja, saj so mnoge vojaške uniforme rdeče 

barve.  

Barvo so pridobivali iz barvilnih uši in krvi. Na freskah v Pompejih še danes lahko občudujemo ta 

pigment. Pridobivanje karmin rdeče barve je bilo precej naporno, zato je bila barva zelo draga, a 

tudi zelo obstojna. Tkanine, obarvane rdeče, so v srednjem veku lahko nosili le plemiči, kasneje 

so se lahko v to barvo oblačili vsi bogataši. Vse do sredine 18. stoletja so se nürnberški patriciji 

poročali v rdečem. V srednjem veku je rdeča prestavljala tudi pravico. Rdeče zastavice so 

naznanjale sojenje, ki se je lahko končalo s smrtno obsodbo, ki je bila podpisana z rdečim 

pisalom. V krščanski ikonografiji je rdeča ponazarjala ogromno krvi, ki jo je bilo treba preliti za 

uveljavljane vere. Duhovniki so v času pasijona, ki predstavlja Kristusovo trpljenje, še danes 

oblečeni v rdeča oblačila. 

Ne glede na kulturo pa so vsi povezovali rdečo z ognjem in krvjo ter posledično s smrtjo. Zaradi 

toplote, ki jo izžareva ta barva, ponazarja bližino, moč, aktivnost in agresivnost (glej sliko 15). 

Rdeča ponazarja tudi najmočnejša čustva, kot so telesna ljubezen in sovraštvo. V srednjem veku 

so rdečelase ljudi sežigali na grmadi, saj naj bi bili povezani s hudičem, zato upodobitve izdajalca 

Juda Iškarijota z rdečimi lasmi niso bile nič nenavadnega (Kovačev, 1997, str. 37–47). 
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Slika 15: Rdeča (too-fast … 2014) 
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4.4 Zgodovinska vrednost primarnih barv v slikarstvu 

Slikarji izbirajo prav določene barve zaradi njihove simbolične in ekspresionistične funkcije. 

Potem je izbira odvisna še od realističnega pogleda pa tudi od njihove osebne estetike in 

estetike kulture (Elliot, 1958, str. 453–454). V antiki so tako na primer prevladovale škrlatno 

rdeča, rumena in modra, ki jih lahko občudujemo na palači v Knososu na Kreti (glej sliko 16 

levo). V Evropi imamo že iz zgodnjekrščanske dobe živobarvne mozaike z veliko zlate barve, ki je 

ponazarjala božjo luč, simbol lepega in dobrega. V srednjem veku pa so se navduševali nad 

barvno svetlobo, ki je prihajala iz vitrajev v gotskih katedralah in prostor obarvala v duhovni 

veličini. Na pragu renesanse je umetnik Giotto z novim razumevanjem likovnega prostora s 

freskami polepšal mnoge prostore. V 13. stoletju so imeli umetniki možnost pridobivanja 

nekaterih novih pigmentov, kot sta vermilon rdeča in ultramarin modra (glej sliko 16 desno). 

Slednja je pri Giottovih freskah največkrat narekovala celotno metafizično, poduhovljeno 

vzdušje (Zalaznik, 2007, str. 6–9).  

    

Slika 16: Uporaba rumene, modre in rdeče na (levo) palači Knosos na Kreti in (desno) Giottovi freski Križanje  
(archives … commons … 2014) 

 

Vse to kaže, da so skozi zgodovino umetniki uporabljali barvo z velikim razmislekom in znanjem 

ter z zavedanjem o njeni čustveni konotaciji. Vendar znanja o primarnih barvah, kakršnega 

poznamo danes, torej o barvah, iz katerih lahko slikarji mešajo vse ostale barve, takrat še ni 
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bilo, zato te barve v smislu mešanja niso igrale nobene vloge. Analize barv na ohranjenih slikah 

iz srednjega veka so pokazale, da so bili pigmenti le redko mešani med seboj, le včasih s črno in 

belo, ter v primeru, da do naravnega pigmenta niso mogli priti. Barvno mešanje je bilo bolj 

običajno šele v renesansi ter v 15. stoletju, s pojavom oljnih barv (Shapiro, 1948, str. 604). Prvo 

sliko, ki je simbolizirala tribarvni Aguilonov sistem RYB, predstavljen v 17. stoletju, je naslikal 

Peter Paul Rubens (glej sliko 17). Njegova slika Junona in Argus ima mitološko vsebino, vendar 

poveličuje ter predstavlja tribarvni sistem. Junona namreč nosi rdeča oblačila, za njo je rumen 

voz, Irisino oblačilo pa je modro. Primarne barve skupaj s sekundarnimi so predstavljene tudi 

kot mavrica v ozadju. (Shapiro, 1948, str. 607).  

 

Slika 17: P. P. Rubens: Junona in Argus 

 

Pred eksaktnim znanjem o subtraktivnih primarnih barvah so slikarji te izbirali intuitivno. Po 

občutku so za likovne primarne barve določili tiste, ki so dajale občutek, da so čiste ne 

namešane. Najpogosteje so izbrali kadmijevo rumeno, ultramarin oziroma kobalt modro ter 

cinober rdečo3 (glej sliko 18). Drugi pogosti slikarski pigmenti, ki so prihajali v rabo, so bili še 

karmin rdeča, citronasto rumena, pariško modra … (Butina 2000, str. 30) 

 

                                                           
3
 Povzeto iz zapiskov predavanj doc. dr. J. Selana 
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Slika18: Kadmijeva rumena, ultramarin modra in cinober rdeča 
 (tomclark … shreeram … shop … 2014) 

 

Romantičnim slikarjem, kot je Turner, je bilo eksaktno znanje o subtraktivnih primarnih barvah 

že znano. Vendar slikarji nadaljujejo z rabo likovnih primarnih barv RYB. Turnerju novo odkriti 

elementi kadmija, kroma in kobalta omogočijo slike z velikim razponom rumenih, rdečin in 

modrih odtenkov, za katere je menil, da predstavljajo utelešenje vsega vidnega stvarstva. Pravi, 

da rumena predstavlja medij ali svetlobo, rdeča fizične objekte, modra pa razdaljo ali zrak (glej 

sliko 19) (Gage, 2006, str. 165). 

 

Slika 19: W. Turner: Sončni zahod na morju (kunstopie … 2014) 
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S pojavom abstraktnega slikarstva v 20. stoletju je V. Kandinski slikal z duhovno dimenzijo barv 

in oblik. Prve barve, ki so nanj naredile močan vtis, so bile tradicionalne barve, med njimi tudi 

karmin rdeča in rumena okra. Njegov barvni sistem je temeljil na ideji o barvni senzaciji, ki ima 

korenine pri Goetheju. Njegova lestvica emocij ob barvi se je razprostirala od živo rumene do 

mirno modre (Gage, 2006, str. 250, 252). Ustanovitev umetniške šole Bauhaus, na kateri so 

poleg Kandinskega učili tudi J. Itten, J. Albers, in P. Klee, je odsevala duh modernega časa. 

Abstrakcija doseže svoj vrhunec s P. Mondrianom, ki potrebo po redukciji oblik in barv prikaže 

na jasnih kompozicijah z geometrično mrežo, ki jo zapolni s čistimi likovnimi primarnimi 

barvami. Njegova paleta je sestavljena iz temeljnih bele in črne, vsebuje pa še rdečo, modro in 

rumeno barvo (glej sliko 20). Umetnik smatra rdečo kot bolj reprezentativno, »zunanjo« barvo, 

rumena in modra pa imata bolj duhovno, »notranjo« vsebino. (Gage, 2006, str. 260). Po 

ameriškem pop-artu slikarji začnejo razmišljati o barvi kot o mestu psiholoških prvin (R. 

Newman), notranji poduhovljenosti in poglabljanju vase (M. Rothko) ter o materialni in duhovni 

razsežnosti barve (Y. Klein) (Zalaznik, 2007, str. 52–59).  

 

Slika 20: P. Mondrian: Kompozicija II v rdeči, modri in rumeni (en.wiki … 2014) 
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5 Primerjava likovnega in znanstvenega barvnega kroga 

Obema barvnima krogoma je skupno, da temeljita na subtraktivnem barvnem mešanju, 

razlikujeta pa se v primarnih barvah. Do te razlike je prišlo zaradi različnih zornih kotov, ki jih 

imajo na eni strani likovni umetniki na drugi pa znanstveniki do barvne teorije. Dva povsem 

različna pogleda se med seboj ne izključujeta, ampak sta si samo zelo različna. Likovni barvni 

krog s primarnimi rdečo, modro in rumeno barvo ter znanstveni barvni krog s primarnimi ciano, 

magento in rumeno barvo uporabljamo z dvema različnima namenoma in dvema različnima 

ciljema (glej sliko 21).  

 

Slika 21: (levo) likovne primarne barve RYB in (desno) fizikalne primarne barve CMY (lastna zbirka … 2014) 

 

Znanstveni barvni krog služi na primer tiskarjem, ki se ukvarjajo z reprodukcijo in želijo doseči 

vedno enako kopijo slike. Tiskarski cilj je optimalno razmnoževanje slik in besedil. To jim 

primarne barve znanstvenega barvnega kroga (CMY) tudi omogočajo, saj so optimalne za 

mešanje ostalih barv. Nudijo jim kromatično preciznost, ki je zahtevana pri tiskarjih.  

V nasprotju s tiskarji umetniki uporabljajo likovni barvni krog. Njihov cilj ni ponavljanje in 

reprodukcija slik, temveč unikatnost vsakega novega umetniškega dela. V kolikor so tiskarji 

zaradi ekonomičnosti omejeni na nekaj temeljnih barv, umetniki vedno lahko uporabljajo tudi 

druge barve za dosego želenega učinka. Spektralni defekt je zato za tiskarje napaka, ki jo je 

treba popraviti, medtem ko slikarjem lahko predstavlja novo potezo na sliki (Selan, 2010, str. 

69). 

Z napredkom znanosti so se tiskarska stroka in drugi znanstveniki navduševali nad odkritjem 

popolnih pigmentov subtraktivnega barvnega mešanja. Ciano, magenta in rumena so olajšale 

barvno tiskanje, medtem ko umetnikom niso omogočale takšnega napredka. Slednji so še 
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naprej slikali s tradicionalno karmin ali cinober rdečo, saj magenta sama po sebi deluje izprano. 

Prav tako so še naprej uporabljali ultramarin ali pariško modro namesto ciano, kajti ta deluje 

plitvo, površno, bolj električno. Zamislite si slikarje 20. stoletja, ki bi zaradi novih odkritji slikali s 

fizikalnimi primarnimi barvami. Tako bi bilo Mondrianovo delo Broadway Boogie-Woogie 

naslikano s fizikalnimi primarnimi barvami. Delovalo bi nekako neonsko, napačno (glej sliko 22). 

Mondrian je poznal nove ugotovitve v barvni teoriji, vendar je premišljeno izbral »napačne« 

primarne barve in tako s sliko dosegel izkustveno globino, duhovno vrednost in moč slike, ki jo z 

nobeno drugo barvo ne bi mogel (Selan, 2010, str. 66). 

    

Slika 22: P. Mondrian: Broadway Boogie-Woogie s (levo) CMY in (desno) originalno delo z RYB (Selan
4
, sisii2011 … 2014) 

 

Slikarji zato bolje kot s CMY shajajo z likovnimi primarnimi barvami, ki ne nudijo največjega 

spektra najmočnejših barv. Iz tega razloga je likovne primarne barve (RYB) treba dojemati na 

bolj simbolni ravni, kot nekakšno »sveto trojico« barvnega mešanja, ki deluje intuitivno in bolj 

nepredvidljivo. Zaradi njihove doživljajske, zgodovinske, materialne in predvsem simbolne 

vrednosti pa jih moramo tudi danes smatrati za primarne barve likovnega barvnega kroga 

(Selan, 2011, str. 115). 

                                                           
4
 Povzeto iz zapiskov predavanj doc. dr. J. Selana 
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6 Uporaba barvnega kroga v šoli 

»Če barvne mojstrovine lahko ustvarjate nevede, potem je vaša pot neznanje! Če pa s svojim 

neznanjem tega ne zmorete, potem si pač morate pridobiti znanje!« Tako je nemški pedagog J. 

Itten odgovoril svojim učencem na vprašanje, če obstajajo objektivna pravila za uporabo barve. 

Dodal je še, da je teorija uporabna v trenutku šibkosti, ko pa je slikar na vrhuncu svoje moči, 

težave rešuje intuitivno in same od sebe. Itten je svojo barvno teorijo napisal z namenom 

pomagati vsem, ki jih zanimajo problemi umetniškega slikanja. Če fiziki raziskujejo 

elektromagnetno valovanje barve v beli svetlobi, kemiki molekularno zgradbo barvnih snovi 

oziroma pigmentov, fiziologi učinke svetlobe na naš vidni aparat ter psihologi učinke barv na 

našo duševnost, potem umetnika zanima učinek barve z estetskega vidika. Itten barvno teorijo 

zgradi na podlagi svojih izkušenj iz slikanja in izkušenj svojih učencev. Itten je poznal ugotovitve, 

ki so jih razkrili fiziki in kemiki, vendar je kljub temu izbral »napačne« primarne barve ter 

pojasnil, da so za umetnika odločilnega pomena barvni učinki in ne barve same. Zavedal se je, 

da bodo bistvene skrivnosti barvnih učinkov ostale očem skrite in da jih je moč videti le s srcem 

(Itten, 1999, str. 7, 12). 

Konstruktivni nauk o barvah, ki ga je Itten razlagal svojim učencem, je nastal iz avtorjevih 

izkušenj. Da bi lažje razlagal sedem kontrastov, ki jih je določil, je Itten na začetku 

konstruktivnega nauka razložil dvanajstdelni krog (glej sliko 8). Skrbno izbrane primarne barve 

rumena, rdeča in modra so nosilke vseh ostalih odtenkov barvnega kroga, kjer si barve sledijo v 

istem zaporedju kot pri mavrici. Ta barvni krog je še danes zanimiv za slikarje, prav tako pa se ga 

uporablja v izobraževalne namene, saj je konstruiran tako, da nudi razumevanje več barvnih 

konceptov (Itten, 1999, str. 28). 
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6. 1 Slovenski učbeniki in Ittnov barvni krog 

V učbenikih za osnovno šolo Likovno izražanje in likovno snovanje za 6., 7. in 8. razred najdemo 

sliko barvnega kroga (Tacol, Čarkez, 2005, str. 56, Tacol, Frelih, Muhovič, 2002, str. 27, Tacol, 

Frelih, Mihovič, 2002, str. 30). Preko tega barvnega kroga učenci spoznavajo odnose med 

barvami, barvne kontraste, različne barvne odtenke, sorodne barve, kakovostno in količinsko 

barvno nasprotje. Ta barvni krog ima enako obliko, kot si jo je zamislil J. Itten. V sredinskem 

trikotniku je v vsakem kotu ena od osnovnih barv, njihove sekundarne pa se nahajajo v 

trikotnikih ob stranicah. Okrog šesterokotnika je dvanajstdelna krožnica, ki jo zapolnjujejo tudi 

terciarne barve. Vendar to ni klasičen Ittnov barvni krog, saj ima poleg rumene, namesto modre 

in rdeče, za primarne barve magento in ciano. Gre za popravljen Ittnov barvni krog, kjer so 

likovne primarne barve zamenjane s fizikalnimi (glej sliko 23).  

       

Slika 10: (levo) originalen Ittnov barvni krog in (desno) popravljen Ittnov barvni krog s fizikalnimi primarnimi barvami CMY 
(Selan

5
) 

 

Najbolj zanesljivo znanje je tisto, ki se ga da preveriti in so do njega prišli z znanstvenimi 

metodami in raziskovanjem. Povsem preverljivo in objektivno dejstvo je, da so primarne barve 

                                                           
5
 Povzeto iz zapiskov predavanj doc. dr. J. Selana 
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subtraktivnega mešanja magenta, ciano in rumena. Hkrati je barva fizikalni pojav in učenje o 

barvi potem takem ni odvisno od specifičnih kulturnih okoliščin (Forrest, 1986, str. 42). 

Od tu verjetno izvira ideja, da je za izobraževalne namene treba spremeniti Ittnov barvni krog in 

zamenjati primarne barve s fizikalno pravilnimi. Vendar pa je barva tudi element umetnosti, kar 

pa je ključno za likovnike in ostale umetnike. Izpovedna moč barv ter njihova simbolna vrednost 

je bistvena za slikarsko izražanje (Itten, 1999, str. 94–95). V učnem načrtu za osnovno šolo lahko 

pod opredelitvijo predmeta Likovna umetnost najdemo cilj predmeta, ki predvideva, da učenci z 

likovnim izražanjem razvijajo razumevanje vizualnega okolja, izražajo občutja, stališča in 

vrednote (Kocjančič, 2011, str. 4). Pomen tradicionalnih barv je močno zakoreninjen v našo 

percepcijo in kljub znanstvenemu napredku ostaja nespremenjen (Kovačev, 1997, str. 36). To 

pomeni, da so za doseganje omenjenih ciljev primarne barve rdeča, rumena in modra, saj se 

učenci z njimi lažje izražajo. Barva je veliko več kot fizikalni pojav. Barva je determinanta, v 

kateri so skrita čustva, občutja in simbolizem. Za likovno ustvarjanje, ki v osnovni šoli 

predstavlja splošno koristen predmet, saj posameznik preko njega razvija lastno osebnost, bi to 

dejstvo moralo biti vsaj tako pomembno kot znanstvena dognanja (Forrest, 1986, str. 43, 

Kocjančič, 2011, str. 4). 

Pri predmetu Likovna umetnost naj bi učenec gojil in nadaljeval spontano otroško raziskovanje 

sveta (Kocjančič, 2011, str. 4). Vendar v zgodnjih otroških letih otrok le redko riše z magento in 

ciano, kar dokazujejo že paketi barvic na nakupovalnih policah. Njegov stik z rdečo in modro je 

veliko bolj primaren, tudi zaradi vpliva staršev in širšega okolja. Zmeda, ob katero trči otrok v 

osnovni šoli, ko spoznava barvni krog, je zato pričakovana, saj o njegovih primarnih barvah 

rdeči, rumeni in modri ni ne duha ne sluha. Pri prebiranju učbenikov za likovno umetnost ne 

najdem pojasnila, zakaj so fizikalne primarne barve zamenjale likovne primarne barve. Noben 

barvni sistem ne more prikazati vseh barvnih lastnosti, zato je pomembno, da se učencem 

predstavi več barvnih sistemov, z različnimi nameni, saj bodo le tako pri svojem delu lahko 

izbirali ustrezne barve (Burton, 1984, str. 43). Vsekakor je prav, da se učenci zavedajo, iz katerih 

barv lahko dobijo vse ostale barve in kako se takšen sistem uporablja, saj učni načrt zahteva 

uporabo ne samo tradicionalnih, pač pa tudi drugih, digitalnih tehnologij (Kocjančič, 2011, str. 
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16). Vendar je večino časa še vedno posvečenega tradicionalnim likovnim področjem, to je 

slikanje, kjer imajo učenci pri ustvarjanju na voljo tako primarne kot sekundarne barve. To 

pomeni, da jim barve največkrat ni treba mešati, v kolikor to ni namen likovne naloge. Tako v 

prvem izobraževalnem obdobju najdemo operativni cilj, ki predvideva, da učenci z mešanjem 

primarnih barv dobijo sekundarne barve in z njimi naslikajo sliko. Namen predmeta Likovna 

umetnost je torej tudi, da učenci pridobijo izkušnjo mešanja barv, ter pri tem čim manj 

uporabljajo že namešane barve (Kocjančič, 2010, str. 7). S tega vidika je uporaba fizikalnega 

barvnega kroga upravičena, vendar v drugem izobraževalnem obdobju najdemo operativni cilj, 

ki govori o učenčevem pridobivanju izkušenj z različnimi načini mešanja barv. Med standardi 

znanja, ki so predvideni za drugo izobraževalno obdobje, pa je učenčevo poznavanje značilnosti 

barv (Kocjančič, 2010, str. 13, 19). To pomeni, da naj bi se učenec zavedal tudi kulturne 

vrednosti barve. Učenci naj bi imeli po končani osnovni šoli splošen pregled nad kulturno 

dediščino, nad značilnostmi barve in barvnimi nasprotji ter znali to znanje uporabiti pri izvedbi 

slikarske naloge. To so cilji, ki opisujejo likovno aktivnost, za katero so nujno potrebne likovne 

primarne barve. Tiskarske primarne barve pa so nujno potrebne za tiskarsko reprodukcijo, ki pa 

je učenci v osnovni šoli pri likovni umetnosti ne obravnavajo v tolikšni meri.   

Iz jasnih razlogov je zato potrebno, da Ittnov barvni krog v učbenikih za osnovne šole ostane 

takšen, kot si ga je zamislil avtor, saj za slikarje predstavlja temelj barvne teorije. Hkrati je zaradi 

znanstvene korektnosti treba razložiti, zakaj z likovnimi primarnimi barvami ne moremo dobiti 

vseh ostalih barv ter da so likovne primarne barve bolj simbolne barve. V umetnosti je namreč 

bistven človek, njegov značaj in človečnost, in ne sredstva izražanja (Itten, 1999, str. 94). To 

pomeni, da prava izbira sredstev v likovnosti nikakor ne sme biti podrejena teoriji (Selan, 2010, 

str. 67). 
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Sklep 

Likovne primarne barve (RYB) in fizikalne primarne barve (CMY) se razlikujejo zaradi svoje 

namembnosti. Cilj tiskarjev, ki uporabljajo fizikalne primarne barve, je optimalen tisk, ki jim ga 

primarne barve CMY omogočajo. Likovni umetniki pa spoštujejo likovne primarne barve zaradi 

njihovih kvalitet. Barva je likovna prvina, s katero se lahko izražaš in čutiš bolj kot s katerim koli 

drugim likovnim elementom. Moči rdeče, modre in rumene barve so se zavedali vsi slikarski 

mojstri. Tradicionalna vrednost likovnih primarnih barv je v kulturi in slikarstvu prisotna skozi 

vso zgodovino. Zaradi njihovega učinka je zato v slikarstvu bolj smiselno uporabljati 

tradicionalne primarne barve.  

Švicarski pedagog J. Itten je barvni krog, ki temelji na likovnih primarnih barvah, ustvaril na 

podlagi svojih izkušenj in izkušenj svojih učencev. Primarne barve je določil intuitivno, tako da 

vsaka barva deluje čim bolj čisto, ne namešano. Zavedal se je pomembnosti likovnih primarnih 

barv, predvsem njihove simbolične vrednosti, saj je kljub temu, da so bile v njegovem času že 

znane fizikalno pravilne primarne barve, obdržal likovne primarne barve. 

Pri pregledovanju učbenikov za likovno umetnost sem ugotovila, da je njegov barvni krog 

pomemben del barvne teorije. Učenci na njem spoznavajo barvne kontraste in je zato konfuzno 

in napačno, da se v izobraževalne namene uporablja »popravljen« Ittnov barvni krog s 

fizikalnimi primarnimi barvami. Menim, da bi bilo smiselno, da bi učni načrt predvideval 

spoznavanje obeh barvnih krogov. Likovni barvni krog bi učenci spoznali v prvem 

izobraževalnem obdobju. V drugem izobraževalnem obdobju, ko pa učenci ne ustvarjajo več le 

intuitivno, temveč to združujejo s kognitivnimi procesi, pa bi se jim moralo razložiti razlike med 

likovnim in fizikalnim barvnim krogom. (Kocjančič, 2010, srt. 23).  

»Barve razkrivajo svojo lepoto in lastno naravo le tistim, ki jih ljubijo. Uporablja jih lahko kdor 

koli, vendar bodo svoje najgloblje skrivnosti razkrile samo nesebičnim zaljubljencem« J. Itten. 
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