Co przyszły florysta powinien wiedzieć o barwach?
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I. Pojęcie barwy
Barwa jest jednym z podstawowych elementów składowych kompozycji florystycznej. Za
pomocą barwy można wyrazić w kompozycji temat, wywołać emocje, budować przestrzeń.
W literaturze poświęconej florystyce na ogół funkcjonuje jedna teoria barw - teoria barw Jana
Ittena oparta na powszechnie znanym, składającym się z 12 części, kole barw.

Koło barw Jana Ittena

uproszczone koło barw

1. Barwy podstawowe
Są to trzy główne barwy w kole barw w najczystszej formie: żółta, czerwona, niebieska.
Barwy te nazywane są jako generatywne kolory pierwotne, barwy zasadnicze lub barwy
pierwszorzędowe. Są one podstawowe w tym sensie, że żadnej z nich nie można otrzymać w
wyniku zmieszania z innymi barwami i żadna nie posiada jakiegokolwiek wspólnego
elementu z dwoma pozostałymi.
2. Barwy pochodne
Pomiędzy barwami podstawowymi w kole znajdują się barwy pochodne, nazywane
drugorzędnymi, złożonymi, pośrednimi lub wtórnymi. Są to: pomarańczowa, zielona,
fioletowa. Powstają one w wyniku zmieszania w równych częściach sąsiadujących barw
podstawowych:
żółty + czerwony = pomarańczowy
niebieski + żółty = zielony
czerwony + niebieski = fioletowy (nazywany także purpurowym).
3. Barwy trzeciorzędowe
Jeśli połączymy barwy pierwszorzędowe z drugorzędowymi, otrzymamy barwy trzeciego
stopnia, które zajmują pozostałe miejsca w kole barw.
II. Łączenie barw
1. Monochromatyczne
Polega na łączeniu odcieni jednej barw, np. jasnoniebieski + niebieski + ciemnoniebieski. Ten
rodzaj kompozycji kolorystycznej nazywany jest także jako harmonia monochromatyczna

ton-sur-ton, harmonia małych kontrastów lub harmonia zgodności tonów.
2. Analogiczne
Dopasowuje się do siebie barwy leżące bezpośrednio obok siebie w kole barw, np. żółty +
żółtozielony + zielony. W literaturze ten sposób łączenia barw określany jest jako harmonia
polichromatyczna ton-sur-ton, harmonia barw sąsiadujących i podobnie jak wcześniej,
harmonia małych kontrastów.
3. Komplementarne
Polega na tworzeniu kontrastowych połączeń barw, które w kole znajdują się w prostej linii
naprzeciwko siebie. Najsilniejsze efekty uzyskuje się zestawiając barwy podstawowe i
pochodne, w proporcjach: czerwony + zielony (50% : 50 %), żółty + fioletowy (25% : 75%),
niebieski + pomarańczowy (70% : 30%). W przypadku kombinacji złożonych z trzech barw w
układzie komplementarnym łączy się barwę podstawową z barwami trzeciorzędowymi
znajdującymi się po obu bokach barwy naprzeciwleglej, np. żółty + niebieskofioletowy +
czerwono-fioletowy. Jeżeli w kompozycji mają być użyte cztery barwy to wpisuje się do koła
barw kwadrat lub prostokąt i ich boki wskazują barwy, które ze sobą tworzą podwójny
kontrast komplementarny, np. zielony + żółtopomarańczowy + czerwony +
niebieskofioletowy. Kontrast komplementarny nazywany jest inaczej jako kontrast
dopełniający, harmonia barw dopełniających, a także harmonia dużych kontrastów.
III. Tworzenie kontrastów
1. Kontrast kolor kontra kolor
Ten rodzaj kontrastu dotyczy barw czystych. Najsilniejszym przykładem jest kombinacja
trzech barw podstawowych: żółtej, czerwonej i niebieskiej. Kontrast ten bywa nazywany
harmonią trójkątną ponieważ barwy w nim użyte tworzą układ trójkąta równobocznego
wpisanego w koło barw.
2. Kontrast kolor - nie kolor
Czerń i biel nie znajdują się na kole barw dlatego nie są uważne za kolory, podobnie jak
wszystkie odcienie szarego. Czerń interesująco kontrastuje z ciemnymi, ciężkimi barwami
(np. bordo), biel z lekkimi, pastelowymi (np. róż).
3. Kontrast ilościowy
Stosowany przy kompozycjach bardzo bogatych kolorystycznie, wręcz wzorzystych, w
których niektóre barwy tylko się akcentuje, inne stanowią zaś dominantę. W celu
zrównoważenia efektu pomocny jest opracowany przez Goethego system punktacji: żółty - 9,
pomarańczowy - 8, czerwony - 6, zielony - 6, niebieski - 4, fioletowy - 3. Punkty wskazują że
np. barwa niebieska musiałaby w kompozycji mieć dwa razy większy udział niż
pomarańczowa, żeby osiągnąć ten sam efekt ilościowy.
4. Kontrast jakościowy
Ten kontrast jest utworzony przez barwy czyste i złamane. Barwy czyste to w pierwszej
kolejności barwy podstawowe. Są proste, surowe w przeciwieństwie do barw złamanych,

które charakteryzują się większą subtelnością i naturalnością.
5. Kontrasty: ciepły-zimny, jasny-ciemny, aktywny-pasywny
Ze względu na temperaturę wyróżnimy barwy ciepłe jasne (np. jasnożółty), ciepłe ciemne (np.
fuksja), zimne jasne (np. limonkowy), zimne ciemne (np. oliwkowy), neutralne (np. szary).
Barwy ciepłe jasne dają kompozycji energię, mają przyjazny i aktywny charakter, mocno
rzucają się w oczy. Barwy ciepłe ciemne budzą skojarzenia z tradycją i odprężeniem. Zimne
jasne nie skupiają uwagi, dają poczucie ładu i spokoju. Barwy zimne ciemne są pasywne,
wyrażają stabilność i jakość.
IV. Uwagi praktyczne
Nasze oko odbiera najkorzystniej harmoniczne zestawienia barw, np., kiedy zamkniemy oczy
po długim wpatrywaniu się w barwę czerwoną, to na siatkówce powstaje zjawisko „po
widoku” i pod powiekami zobaczymy barwę dopełniającą do czerwonej, czyli zieloną. Ta
właściwość naszych oczu umożliwia nam odbiór różnorodnych bodźców barwnych, a od tego
jakie będą to barwy, zależy również nasze samopoczucie. Na tej podstawie ustalono zestawy
barw, łącząc je w pary, trójki i większe grupy. Najefektowniejsze zestawy tworzą barwy o
jednakowym natężeniu tonu, ale powstałe z różnych kolorów podstawowych. Pary barw
równooddalonych tworzymy wybierając z koła barwy co 1/3 obwodu. Podstawowe
zestawienia barw to:
* żółta – czerwona,
* czerwona – niebieska,
* niebieska – żółta.
Zestawienia pośrednie to:
* pomarańczowa – zielona,
* zielona – fioletowa,
* fioletowa – pomarańczowa.
Na podobnych zasadach dobieramy barwy trójkami. Trójka nie powinna składać się z barw o
tej samej jasności, czy tym samym stopniu ciepłoty. Przykładem mogą być trójki utworzone z
barw podstawowych (żółtej, czerwonej, niebieskiej), czy z barw pośrednich (pomarańczowej,
zielonej, fioletowej). Trójki barw harmonicznych uzyskamy zestawiając z wybraną barwą
środkową dwie inne leżące na prawo i lewo od niej w jednakowej odległości, np., zielona –
żółta – pomarańczowa. Trójki barw mogą być ciepłe lub zimne (pamiętajmy o zasadzie
niełączenia barw ciepłych z zimnymi, czyli w trójce same barwy ciepłe lub same barwy
zimne, wyjątek stanowi trójka barw podstawowych). Taki podział zależy od odległości barwy
środkowej od jednej z osi. Jeżeli np., barwa zielona nie harmonizuje z barwą żółtą i
pomarańczową, to znaczy że jej odległość od żółtej na kole barw jest większa niż od
pomarańczowej. Ten dystans zestawianych ze sobą barw możemy zmniejszyć przez zmianę
wielkości płaszczyzn. W tym wypadku dla uzyskania harmonii należałoby zmniejszyć
powierzchnię barwy zielonej.

Zestawiając barwy w bukietach, pamiętajmy, aby nie stosować zbyt wielu barw. Idealne
byłoby połączenie w kompozycji tylko trzech barw. Duża ilość barw wprowadza pstrokaciznę
i kompozycyjny chaos. Czasami w wielobarwnych zestawieniach składających się z barw
leżących blisko, możemy wywołać zjawisko migotania jako efekt zwężania i rozszerzania
soczewki oka, spowodowane różnicą w odbiorze barw o niskiej częstotliwości (zimnych) i
barw o wysokiej częstotliwości (ciepłych). Jeśli nasze oko napotka zestawienie barw
kontrastujących, jego soczewka doznaje sprzecznych impulsów, mogących wywołać drgania
połączone z chwilowym bólem, co z kolei jest odczuwalne jako dyskomfort i może być
powodem rozdrażnienia i złego samopoczucia. Zjawisko migotania mogą wywołać np. kwiaty
czerwone i niebieskie rozproszone pomiędzy sobą. Zjawisko to możemy ograniczyć, a nawet
wyeliminować, zmieniając w kompozycji proporcje pomiędzy tymi barwami. Najlepiej
wprowadzić do takich kompozycji kwiaty białe lub gałązki z szarym zabarwieniem kory.
Tworząc barwne zestawienia, należy pamiętać o kolorze tła, na którym ustawimy
kompozycje. Okazuje się, że barwę żółtą najlepiej widzimy na czarnym tle, barwę białą na
niebieskim, a czarną na pomarańczowym i żółtym. Gorzej widzimy barwę zieloną i
pomarańczową na tle białej, a czerwoną na tle zieleni.
Oddziaływanie zestawień dwubarwnych w kompozycjach roślinnych
Oto przykłady oddziaływania niektórych zestawień dwubarwnych na nasze samopoczucie i
nastrój:


barwa żółta z pomarańczową działa ocieplająco, ożywia, rozświetla, rozwesela;



barwa żółta z czerwoną, to zestawienie pełne napięcia, dynamiczne; pożądane
uzupełnienie barwą niebieską;



barwa żółta z fioletową tworzą silny kontrast, sprawiają wrażenie lekkości i jasności, a
jednocześnie tajemniczości i przytłumienia;



barwa złotożółta z ultramaryną działa uspokajająco, delikatnie, kontemplacyjnie;



barwa żółta z zieloną działają orzeźwiająco, sprawiają wrażenie świeżości;



barwa żółta z białą to zestawienie lekkie, rozświetlające.

Przykład trójki barw harmonicznych

Koło barw: osie i równo-jasności
barw

Koło barw: zasady łączenia
barw
Psychiczne oddziaływanie barw:


połączenie barwy żółtej z czarną daje silny kontrast; czysty; alarmujący;



połączenie barwy złotej z białą wprowadza wesoły, odświętny nastrój; barwy te
kojarzą się z elegancją i przepychem;



połączenie barwy pomarańczowej z czerwoną to zestawienie żywe, eksplozyjne;



połączenie barwy pomarańczowej z fioletową wprawia w zadumę, pobudza
ciekawość, daje wrażenie ciepła;



połączenie barwy pomarańczowej z niebieską to zestawienie podniecające harmonią
barw, pełne życia;



połączenie barwy pomarańczowej z zieloną jest pełne ciepła, działa ożywiająco i
relaksuje;



połączenie barwy łososiowej z turkusową tworzy zestawienie pełne siły wyrazu,
aktywizujące i wyzywające;



połączenie czerwieni ze złotem sprawia wrażenie bogactwa, wspaniałości,
reprezentacyjności;



połączenie czerwieni z fioletem jest silnie kontrastujące, nastraja refleksyjnie;



połączenie czerwieni z barwą czarną to zestawienie silnie kontrastowe, demoniczne;



połączenie barwy czerwonej z białą jest mocno kontrastowe, przyciąga uwagę;



połączenie barwy czerwonej z niebieską stwarza wrażenie napięcia; w tej kompozycji
jako uzupełnienia należy użyć barwy żółtej lub białej;



barwa czerwona z zieloną tworzą kontrast aktywności z pasywnością;



barwa purpurowa w połączeniu z zielenią majową dają wrażenie orzeźwienia i
pobudzenia;



barwa purpurowa ze złotożółtą tworzą zestawienie okazałe i olśniewające, wymagają
uzupełnienia barwą turkusową lub niebieską;



barwa purpurowa w połączeniu ze złotą stwarza wrażenie obfitości, przepychu i mocy;



barwa fioletowa z zieloną skłaniają do rozmyślań i ciszy, są stonowane;



barwa fioletowa z białą są silnie kontrastowe, wprowadzają nastrój smutku;



barwa niebieska w połączeniu ze złotą sprawiają wrażenie odświętności, chłodu i
dystyngowanej elegancji;



barwa niebieska z zieloną to zestawienie, spokojne, pasywne, świeże;



barwa niebieska z białą są świeże, czyste, chłodne;



barwa niebieska w połączeniu z czarną wprowadzają ponury, przytłaczający nastrój;



połączenie barwy niebieskiej z różową daje uczucie świeżości, lekkości, pasywności;



barwa brązowa w połączeniu z zieloną oznacza spokój, brak problemów;



połączenie barwy brązowej z niebieską jest wyrazem rzeczowości, spokoju, chłodu;



połączenie barwy brązowej z różową daje wrażenie świeżości, ciepła i rzeczowości.

Znaczenie i symbolika barw
Barwy oddziałują na naszą psychikę i fizjologię, i to zarówno barwy chromatyczne,
jak i achromatyczne - biel i czerń oraz barwa szara. Spróbujemy je scharakteryzować.
Barwa żółta - optycznie powiększa powierzchnię, na której występuje. Na lśniących
powierzchniach te własciwości barwy żółtej nasilają się, a na chropowatych barwa ta
traci swój walor optycznego powiększania powierzchni. Barwa ta jest dobrze
widoczna z daleka, zwłszcza na ciemnym tle. Barwa żółta działa pogodnie, wywołuje
uczucie ciepła, żywości, wesela i lekkości, światła i słońca. Odcień żółto-zielony
sprawia wrażenie lekko "jadowitego". Symbolika barwy żółtej: życie, radość;
jasnożółty - zawiść, nienawiść, fałsz.
Barwa czerwona - jest najjaskrawszą z barw - wzmaga aktywność, pobudza
fizjologicznie, ale przy dłuższym oddziaływaniu na nasze zmysły powoduje apatię i
znużenie. Jasne odcienie czerwieni wywołują podniecenie i napięcie, a ciemne
odcienie tej barwy wyzwalają poczucie powagi. Na małych powierzchniach barwa ta
oddziałuje sygnalizująco i alarmująco. Czerwień trudno zestawić z innymi barwami.
Symbolika barwy czerwonej: życie, krew, miłość, namiętność, ogień, swoboda,
rewolucja.
Barwa niebieska - spokojna, poważna, chłodna, ciężka. Działa hamująco na system
nerwowy, na dużych powierzchniach przygnębia. Oddala powierzchnie, na których
występuje. Odcienie błękitne oddziałują czysto, świeżo, jasno. Symbolika barwy
niebieskiej: dal, nieskończoność, tęsknota, wierność, zaufanie.
Barwa pomarańczowa - jako najcieplejsza z barw, stwarza wrażenie podwyższenia
temperatury otoczenia. Jej oddziaływanie na otoczenie jest silne, wyzwala radość; jest
ciepła, pełna życia; nastraja wesoło, optymistycznie, czynnie; jest dobrze widoczna.
Symbolika barwy pomarańczowej: ciepło, slońce, radość, władza.

Barwa fioletowa - jako najmniej jasna, obniża aktywność, przygnębia, przytłacza.
Podobnie jak barwa niebieska, sprawia wrażenie obniżenia temperatury. Barwa ta
może być jasna, ale także i mroczna; nastraja melancholijnie. Barwa ta służy do
powiązania innych barw. Fiolet na dużych powierzchniach może oddziaływać na
otoczenie negatywnie. Symbolika barwy fioletowej: dostojeństwo, przepych,
wielkość, wspaniałość, przyjaźń.
Barwa zielona - jako najmniej jaskrawa, działa uspokajająco i orzeźwiająco,
pasywnie. Barwa jasnozielona bywa ożywiająca, ciemnozielona - chłodna,
powściągliwa. Wygląda efektowniej na powierzchniach szorstkich, chropowatych. W
zestawieniu z barwą pomarańczową i czerwoną cofa sie na dalszy plan. Symbolika
barwy zielonej: nadzieja, pokój, spokój, tęsknota, żyzność.
Barwa biała - neutrala, silnie kontrastująca ze wszystkimi ciemnymi odcieniami
barw. W zestawienia wielobarwne wnosi ożywienie, światło, powiększa optycznie
objętość. Symbolika barwy białej: niewinność, czystość, dziewiczość.
Barwa czarna - neutralna, zmniejsza objętość. Jako tło zwiększa oddziaływanie
barwy żółtej i czerwonej. Symbolika: powaga, uroczystość, żałoba.
Barwy w kompozycjach roślinnych
Jeśli posiadamy podstawową wiedzę o barwach i ich oddziaływaniu na zmysły i
otoczenie, możemy przystąpić do układania kwiatów na wybranych zasadach
kontrastu lub uzupełniania się barw i tworzyć kompozycje jednobarwne lub
wielobarwne.
Układy wielobarwne - najlepiej wyglądają w bukietach typu Biedermeier, w których
kwiaty są ułożone gęsto, główka przy główce i nie są przedzielone zielenią.
Układy jednobarwne - możemy w nich korzystać z mnogości odcieni tej samej barwy,
występującej u różnorodnych gatunków kwiatów. Układając takie kompozycje,
kierujemy się jednak swoimi upodobaniami, smakiem i wyczuciem estetycznym.
Przewodnikiem w zestawieniach barwnych powinna być dla nas sama przyroda, która
nie popełnia błędów. Obserwujmy paletę barw w naturze, a nauczymy się subletności
w ich dobieraniu w kompozycjach i unikniemy pomyłek, które czynią kompozycje
nieciekawymi lub wręcz brzydkimi.
Dla niektórych osób harmonia uzupełniajacych sie barw, chociaż występuje ona
naturalnie w przyrodzie, jest w pewnych okolicznościach zbyt szokująca, np., kwiaty
pomarańczowe i błękitne ułożone obok siebie w reprezentacyjnym bukiecie mogą
sprawiać wrażenie "rozsadzania" kompozycji i wydawać się będą nie na miejscu; ten
sam zestaw kwiatów i barw, ułożony w odpowiednim pojemniku i dopasowany do tła,
będzie przyjemniejszy i nie sprawi niekorzystnego wrażenia.

Pojemniki na kompozycje
Do zestawień barw uzupełniających się należy dobierać pojemniki o barwie zbliżonej
do jednej z barw ukladanych w kompozycji kwiatów, najlepiej tej barwy, która
występuje w mniejszej ilości. Ważnym dodatkowym elementem "łagodzącym" jest,
prawie zawsze obecna w postaci łodyg czy liści, barwa zielona, która wiąże
różnobarwne elementy kompozycji w jedną całość. Jak już wiemy, barwa zielona
zmienia swoją intensywność w zależności od tego, czy dodamy do niej bieli czy
czerwieni. Otrzymujemy wówczas gamę obniżającą intensywność barwy podstawowej
(można to łatwo zaobserwować zasuszając roslinę, gdyż w procesie suszenia część
barwnika rozpada się i rośliny po zasuszeniu mają jak gdyby rozbieloną lub
przyciemniną barwę naturalną).
Bardzo ciekawie wyglądają kompozycje z kwiatów tego samego rodzaju, z których
część jest zasuszona, a pozostałe żywe. Istotnym elementem kompozycji mogą być też
gałązki, pączki, łodygi bezlistne czy same liście. Naturalną zielenią można posługiwać
sie dowolnie.
Jak już wcześniej powiedziano, natura nie czyni 'błędów" w zestawieniach barw.
Przyjrzyjmy się zatem, jak układają sie barwy w kielichu tulipana - jeśli płatki są
różowe, to ich podstawa ma odcienie przydymionego błękitu, pylniki są kremowe, a
łodyga i liście intensywnie zielone, z niebieskim, woskowym nalotem. Spróbujmy
stworzyć kompozycje z kwiatów o podobnych barwach, zachowując takie proporcje
kolorów, jak w kwiecie tulipana; harmonii dopełni szaro-niebieska waza.
W zestawieniu trzech barw jedna powinna dominować, a dwie pozostałe mogą być
równorzędne. Barwa dominująca powinna należeć do kwiatów cięższych i większych,
a pozostałe dwie barwy powinny reprezentować kwiaty lżejsze, kontrastujące
kształtem z dominującymi.
Zestawienie czterech barw powinno być kompozycją dwóch par barw kontrastowych,
np., barwa żółta, niebiesko-fioletowa, czerwona i niebiesko-zielona.
Układając kompozycję, pamiętajmy zawsze o kolorach wnętrza, w którym będzie
stała, np., na ciemnym brązowo-wiśniowym stole możemy ustawić kompozycję z
biało-różowych kwiatów, powiązaną z kolorem mebla liśćmi w kolorze bordo.
Pamiętajmy, aby w kompozycji kwiaty duże, ciężkie były w środku, a mniejsze, lekkie
na zewnątrz kompozycji. Pamiętajmy też o zasadzie umieszczania kwiatów ciemnych
w środku kompozycji, a jasnych wokoło tych ciemnych, po zewnętrznych stronach
kompozycji. Układajmy tak, by barwy jasne stanowiły główny element kompozycji, a
ciemne były ich dopełnieniem. Jasne kolory powinny znajdować się przed ciemnymi
lub nad nimi; lekkie przed ciężkimi, ciepłe przed chłodnymi (barwy zimne są ciężkie i
odległe, barwy ciepłe przybliżają obiekt, dają wrażenie ciepła, niekiedy powiększają
optycznie powierzchnię).

