
KOLIČINSKO 
NASPROTJE 



Tople barve so svetlejše, jih hitro opazimo in nam dajejo občutek bližine. 
Hladne barve so temne, žalostne in se zdijo bolj oddaljene. 

Zaradi ustvarjanja ravnotežja (harmonije) med toplimi (svetlimi) in 
hladnimi (temnimi) barvami so likovni teoretiki raziskali količinsko 

razmerje med njimi.  
Razmerje, s katerim določimo, koliko je katere barve na slikarski 

površini, imenujemo količinsko ali kvantitativno nasprotje (kontrast). 

Velikost barvnih površin naj bi bila v pravem razmerju glede na svetlostne 
vrednosti barve. 
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Švicarski slikar Johannes Itten 
(1888-1967) je količinske 

odnose med barvami uredil v 
krogu.  

Najsvetlejši RU pripada 9 točk, oranžna ima 8 točk, rdeča in zelena sta enako 
svetli in imata 6 točk, modra ima 4 točke, vijoličasta pa 3 točke. 

 
Zanimiva so količinska razmerja barvnih ploskev pri komplementarnih parih. 



Npr., v kombinaciji rdeča-zelena pripada šest delov rdeči in šest delov 
zeleni. 

Pri kombinaciji oranžna-modra dodelimo osem delov modri in štiri 
oranžni. 

V kombinaciji rumena-vijoličasta pripadajo trije deli rumeni in devet 
delov vijoličasti. 



Učinkovanje čiste barve določata dve osnovni lastnosti: svetlost in 
količinska zastopanost. Če so barve mešane, se jim moč spremeni, in 

takrat se jim mora spremeniti  tudi velikost barvnih ploskev  glede na 
njihovo svetlost oziroma moč. 

Iz teh razmerij je razvidno, da barvne ploskve z močno svetlobo oz. z 
visoko stopnjo barvne moči potrebujejo manjšo površino kot barve s 

slabo svetlobo in nizko stopnjo moči. 

Npr. oranžni površini med svetlimi odtenki (niansami) moramo dodeliti 
drugačno velikost površin kot enaki oranžni površini, ki je v kombinaciji 

s temnimi barvami. Svetli odtenki zahtevajo veliko oranžne površine, 
med temnimi pa je dovolj majhna oranžna površina, saj ima ta barva že 

dovolj veliko moč.  



BARVNA NASPROTJA (KONTRASTI) 

TOPLO - HLADNO 

SVETLO - TEMNO 

KOMPLEMENTARNO 

KAKOVOSTNO 

(KVALITATIVNO) 

KOLIČINSKO 

(KVANTITATIVNO) 



KOLIČINSKO BARVNO NASPROTJE  

(KVANTITATIVNI KONTRAST) 

KOLIČINSKI ODNOSI  

SVETLOSTNIH STOPENJ BARV 

V BARVNEM KROGU 

KOLIČINSKI ODNOSI 

KOMPLEMENTARNIH  

PAROV 

9 t.    8 t.    6 t.    6 t.    4 t.    3 t. 

RDEČA : ZELENA 

1 : 1 

ORANŽNA : MODRA 

1 : 2 
RUMENA : VIJOLIČASTA 

1 : 3 













¼ RU - ¾ VI 

½ RD - ½ ZE  

1/3 OR – 2/3 MO 
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