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Farbenlehre  określa się jako dziedzinę wiedzy zajmującą się 
następującymi zagadnieniami:

• powstawaniem bodźców barwnych w narządzie wzroku
• prawami mieszania barw
• porządkowaniem barw w systemy geometryczne lub matematyczne
• pomiarem natężenia barw
• rozpoznawaniem odcieni barwnych
• oddziaływaniem barw na psychikę człowieka
• historycznym rozwojem refleksji nad barwą
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Pitagoras – siedem barw rozmieszczonych na półkolu i 
skorelowanych z planetami

Arystoteles – siedem barw:

Biała, Żółta, Czerwona, Fioletowa, Zielona, Niebieska, Czarna

Biała, Żółta, Czerwona, Zielona, Niebieska, Szara, Czarna

Platon – cztery Barwy

Biała, Czarna, Czerwona, Promienista

poranek wieczór



  

Robert Grosseteste - podział na barwy:

•Achromatyczne (Biała, Szara, Czarna)

•Chromatyczne (siedem barw podstawowych)



  

Cztery barwy zasadnicze 

Żółta, Czerwona, Niebieska, Zielona

•Dietrich z Freibergu ( 1310 r. )

•Leon Battista Alberti ( 1435 r.) - cztery żywioły

•Leonardo da Vinci ( 1510 r. )



  

Kto wprowadził koło barw ?

Aron Sigfrid Forsius ( 1611 r. )

I. Newton ( 1704 r.)
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J.W.Goethe (1749 – 1832)
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Zestawienia harmonijne

Zestawienia 
charakterystyczne

Zestawienia 
niecharakterystyczne
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Róża temperamentów wg Goethego 
z ręcznym pismem Schillera (1799 r.)
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Światło miałoby istnieć tylko wtedy, gdy jest widziane? Nie! To ty nie 
mógłbyś istnieć, gdyby światło nie widziało ciebie! 

(...) oko zostało stworzone przez światło w taki sposób, aby 
wewnętrzne światło mogło się uwolnić w celu spotkania ze światłem 
zewnętrznym ! 

Gdyby oko nie było podobne do słońca, jak mogłoby dostrzegać 
światło? 

Natura, pełna tajemnic, w dnia blasku

Nie da zasłony zedrzeć ze swych lic

Co sama zechce, da ci tylko z łaski,

Dźwignią ni śrubą nie wymusisz nic.
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  J.W.Ostwald (1853 – 1932)



  

Prace Ostwalda nad systematyką barw:

• systematyka „barw niekolorowych” (unbunte Farben), 
czyli achromatycznych i opracowanie ich wzorców

W + S = 1   (w – weiß, s – schwarz) 

• systematyka „barw kolorowych” (bunte Farben), 
czyli chromatycznych i opracowanie ich wzorców.

V + S + W = 1    (V - Vollfarbe)



  

Prawo Webera – Fechnera 

to jedno z podstawowych praw psychofizyki, odkryte w 
1849 r. przez E.H. Webera i ujęte w matematyczną postać 
w 1860 r. przez G.Th. Fechnera; stwierdzające, że przyrost 
intensywności bodźca (podniety) zdolny wywołać 
dostrzegalny przyrost intensywności wrażenia musi być 
proporcjonalny do już działającego bodźca i wyraża się 
stałym współczynnikiem dla danego rodzaju wrażeń 
(Weber); siła wrażenia rośnie proporcjonalnie do 
logarytmu intensywności bodźca (Fechner). Prawo to 
zostało potwierdzone dla wielu rodzajów wrażeń, m.in. 
wzrokowych, słuchowych, dotykowych, w zakresie 
średnich intensywności bodźców. 

(Powszechna Encyklopedia PWN)



  Kula barw Ph. O. Rungego (1810 r.)



  

Doppelkegel W.Ostwalda
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(...) bezpośrednia, pozbawiona celu lub ‘zabawowa’ 
czynność  mięśni lub organów zmysłowych, która 
najczęściej przejawia się  w tańcu, lub wyzwala się  pod 
wpływem harmonii i rytmu muzyki, albo rytmiki i rymu 
poezji. Czynność ta musi być rytmiczna, czyli polegać na 
powtarzaniu tych samych (lub podobnych) elementów; 
inaczej nie wywoła się przeżycia zwanego Pięknem.  



  

H.Hinterreiter Opus 8 (1945) Grete Ostwald Studie zu Opus 8



  

H.Hinterreiter Opus 36 (1942) Grete Ostwald Rittersporn



  

Można sobie (...) wyobrazić  taką  sztukę  obrazów, która 
byłaby równie mało naturalistyczna jak muzyka, która 
jednak posługiwałaby się  światłem, barwą  i formą  w 
całkiem ogólnym sensie, aby kreować płynne fale uczuć i 
porywać  z sobą  widza w podobny sposób jak muzyka 
unosi słuchacza. 
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