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farba - 1.elektromagnetické/svetelný lúč rôznej vlnovej dĺžky (pozri farebné zložky bieleho svetla); pozri 
chróma, svetlo; farba červená 
2.pigment používaný v maľbe, rozlišujúci farebný tón, sýtosť a svetlosť farby; farba tvorí základný 

prostriedok maľby; psychologická pôsobivosť farby závisí od jej materiálu (akvarel, gvaš, 

tempera, olejová farba, enkaustika) a techniky spracovania (freska do suchej alebo mokrej 

omietky ap.); materiál a technika ovplyvňujú tón farby, valér, lom, čistotu, intenzitu, svetlosť a 

svetelnosť (pozri techniky maľby, maľba); v obrazovom celku maľby majú význam farebné 

vzťahy, farebný kontrast, farebná harmónia, disharmónia a harmónia (pozri farby harmonické), 

dominantnosť niektorej farby alebo farieb (pozri farby dominantné), zmyslová účinnosť farieb 

teplých a studených a ich účinok pre priestorovú výstavbu obrazu alebo účinok pri kolorovaní 

(kresieb, grafických listov) alebo polychrómii (sôch)  

 

pozri: tón, sýtosť, svetlosť, valér, intenzita, hodnota; Ostwaldov farebný kruh, teplé, studené, 

základné, sekundárne, terciálne, komplementárne, neutrálne, achromatické farby, odtieň, miešanie 

farieb/ temperovanie, farebná indukcia, simultánny farebný odraz, monochromatické svetlo, 

monochromatický, ladenie farieb, harmónia, kontrast, synkrézia; kolorimetria; pojidlo, plnidlo, 

substrát, disperzia, disperzný roztok, modelovacia pasta, pasta, plastickosť farby, prelínanie 

farby, redukcia, sfarbenie, stálosť farby, plastickosť farby, farba pigmentu, opacita farby/ 

nepriehľadnosť farby; symbolika farieb; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; farby v Biblii 

 

farba acetónová - farby acetónové 

farba adventná - farby adventné 

farba achromatická - farby neutrálne 

farba aktívna - farby aktívne 

farba akrylová - farby akrylové 

farba akvarelová - farby akvarelové 

farba alkydová - farby alkydové 

farba biela - spolu s farbou čiernou tvorí základný a prvotný kontrast (pozri línia); v symbolike farieb má 

význam číreho svetla, spája sa s ňou radosť a slávnostnosť; tým je blízka žltej farbe; v 

predkresťanských časoch farba svetelných kultov (pozri havran, Zeus Leukaios), kňazov týchto 

kultov (pozri solárne božstvá); v kresťanskom umení (pozri kresťanstvo) význam duchovnej a 

telesnej čistoty, mier a zmierenie > rúcho dvadsať štyri starcov, anjelov ap., rovnako ako rubáš 

alebo rehoľné rúcha niektorých rádov (plášť karmelitánov, cingulum františkánov; pozri žobravé 

rády, chórový plášť cisterciánov); v svadobnej symbolike význam panenstva > biely odev mníšok 

- neviesť Kristových; symbolika nevinnosti > biele rúcho Krista pri výsluchu u Herodesa, biele a 

modré rúcho apoštola a evanjelistu Petra; symbol duchovného svetla > efekt presvitania bielej 

farby z figúr navonok, napr. v dielach majstra Theodorika na Karlštejne; v lámaistickom umení 

znamená farba biela čistotu (pozri jednorožec – Becker) 

 

www v súvislosti s heslom farby Egypťanov: biela (hedj a shesep) symbolizovala čistotu; väčšina 

rituálnych objektov, napr. misiek, bývala biela; pri posvätných ceremoniáloch si kňazi obúvali 

biele sandále, preparačný stôl, ktorý slúžil na mumifikáciu posvätných býkov Apisov v Memfise, 

bol z bieleho alabastru; biela bola heraldickou farbou Horného Egypta; v najstarších dobách sa na 

výrobu bieleho pigmentu používali kosti, ktoré sa pri 400 °C vypálili na fosforečnan vápenatý; 

k nemu sa pridal vápenec a opätovným vypálením pri 1000 °C vzniklo biele farbivo, ktorého 

chemické zloženie možno vyjadriť vzorcom CaO-P205; neskôr sa používali aj krieda a sadrovec 

(CaS04 ·2H2O) 

 

pozri farebná symbolika štyroch temperamentov; album; vlasy, nimbus; atribúty, symboly, alegórie 

a prirovnania; kathakali 

 

farba červená - vo vlnovom pásme 660nm, v kratších vlnách prechádza do oranžovej (600nm); je prvou farbou, 

ktorou začalo farebné videnie; psychická účinnosť červenej je najsilnejšia z farieb, fyzikálna 

účinnosť (energia) je paradoxne najslabšia; indoeurópsky koreň „rudh“ > angl. „red“ > nemecký 

„rot“ > český „rudý, rusý“ je najstarším a zrejme prvým označením farby; v symbolike farieb 

spojená s významom slnka (pozri solárne božstvá), ohňa, krvi, sily a mladosti, plodivosti (pozri 

symbol plodnosti, bohovia plodnosti) a lásky (pozri veniec z halúzok granátovníka, flammeum); 

symbolika krvi a života: farbenie stredoeurópskych venuší, magické máčanie oštepov a sekier do 

krvi pred poľovačkou a bitkou, červené kamene a koráliky v hroboch, aby červená farba života 

sprevádzala mŕtveho do záhrobia, pochovávanie do hrobov vysypaných červeným okrom (pozri 

okrové hroby); starozákonný Adam vymodelovaný z červenej hliny (adamah); červený oker 
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zmiešaný s krvou, rastlinnými šťavami, slinami a tukom vytvárajúci farbivo pre praveké maľby na 

skalách a v jaskyniach (pozri paleolitické jaskynné maľby); ľudské obeti prinášané bohu Usírewovi 

boli červenovlasé (hrdzavočervené vlasy obetí a zlaté zrno mali významové, farbou dané 

spojenie); červenovlasý bol germánsky boh blesku Donar a germánski bojovníci si farbili za 

znamenie svojej sily vlasy na červeno; rímsky boh vojny Mars nosil červený plášť, rovnaký aký 

niesol víťazný triumfátor, ktorý si v časoch rímskeho cisárstva (27.pr.Kr.-476 po Kr.) farbil na 

červeno aj tvár (pozri triumf); pre zmyslovú aktivitu zlučovaná so svetlom života; v staroveku 

apotropaidné presvedčenie, že magicky chráni pred zranením > starovekí Egypťania natierali 

stromy, zvieratá a veci načerveno, aby ich chránili pred požiarom a súčasne zaistili ich 

rozmnoženie; v súlade s týmto významom boli v Egypte v Strednej ríši rozbíjané na červeno 

zafarbené nádoby, na ktorých boli napísané mená nepriateľov, tieto nádoby potom pochovávané a 

dokonca aj v rakvách; v kresťanskom umení v apotropajnom zmysle zobrazovaný Ján Zlatoústy s 

červenými ochrannými šnúrami (symbolizovali reč); apotropajný význam malo aj antické červené 

flammeum - svadobný závoj (pozri antický odev), rovnako ako rúcho mŕtveho, sudcov, pápeža, 

červený kráľovský plášť; v kresťanstve má dvojznačný význam a nastáva podobne ako u farby 

žltej moralistické prehodnotenie; v predkresťanskej dobe význam plodivosti zamenený za význam 

hriechu a utrpenia: červená farba krvi barančeka symbolizujúca Kristovu preliatu krv, ale tiež 

oheň čistej božej lásky a duchovnosti (červené tváre anjelov - serafínov na mozaikách kostola 

Maggiore v Ríme z 5.st.), ďalej význam martýria - mučeníctva (červené rúcho zmŕtvychvstania 

Krista); v kresťanstve červená je farbou kacírov: načerveno pretierané kacírske knihy najmä s 

námetom plodivosti, červené rúcho hanby veľkej neviestky babylonskej (pozri apokalyptické 

motívy) aj telo sedemhlavého draka/draka babylonského, na ktorom neviestka sedí; červená bola 

aj farba v stredovekom maliarstve určená pre diabla > žiarivo červený poľný mak bol diablovou 

kvetinou; v Ikonológii symbol božieho hnevu a pomsty (pozri Bič boží); pravou červenou farbou 

nebola lomená červeň pravekých a starovekých hliniek, ale rumelka; v lámaistickom umení 

znamená červená farba víťazstvo; červená farba sa stáva súčasťou politickej farebnej symboliky 

(červená päsť, červená zástava; pozri symboly politické); pozri farebná symbolika štyroch 

temperamentov, panafrické farby; bordo; tomatina; Ukrižovanie: ranorenesančné rúcho Márie 

Magdalény v motíve Panny Márie omdlievajúcej (Hall); červená farba v indickej pantomíme 

(kathakali) predstavuje zlo 

 

-v súvislosti s heslom kathakali: klasické tanečné indické divadlo; dôležitou súčasťou predstavenia 

je líčenie; trvá až šesť hodín, lebo každá postava zobrazuje určitý typ a ten je vyjadrený 

konkrétnou farbou; zelená a modrá farba patrí hrdinom a bohom (Krišnovi alebo Arjunovi), 

červené fúzy symbolizujú zločincov a démonov, biele fúzy zbožné postavy 

 

www v súvislosti s heslom farby Egypťanov: červená farba (desher) bola farbou života a víťazstva; 

počas osláv si maľovali starovekí Egypťania telo červeným okrom a nosili amulety 

z tmavočerveného minerálu karnelianu (červená odroda chalcedónu, SiOg); červená sa používala 

ako symbol vitality prírody, bola „véak“ aj symbolom hnevu a ohňa; ak o niekom povedali, že 

koná s červeným srdcom mysleli tým, že... zelená (wajd) bola plná zúrivosti a vášne; sčervenať 

znamenalo zomrieť; boh Set (snáď Re!), ktorý stál na palube slnečnej bárky a každú noc bojoval 

s obrovským hadom Apepim, ohrozujúcim jeho plavbu podsvetím, mal červené oči a vlasy; ako 

červené pigmenty; ako červené pigmenty sa obvykle používali prírodné železité okre 

 

pozri  atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; fénix (Biedermann); včela (Eurotelevízia) 
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Stredoeurópsky maliar  z prelomu 17.-18.storočia:   Bozk svätého Jozefa  (1690 – 1710)                   
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M. A. Bazovský: Červený deň (1947) 

 

           
 

M. Galanda: Materstvo  (1922)                     

M. Galanda Žena so zvončekmi (1918-1938) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo FARB – FARE  Strana 5 z 39 

          
 

A. Smažil: Ohnivé leto (1982)                   

A. Smažil: Liptovská rapsódia (1982) 

 

farba čierna - spolu s farbou bielou tvorí základný a prvotný kontrast (pozri línia); v symbolike farieb 

európskeho kultúrneho okruhu tvorí protiklad farby bielej: znamená noc, temnotu, zlo, smrť, zánik, 

všetko pohlcujúcu zem; v starovekých kultúrach „úrodného polmesiaca“, napr. Egypta atď. nie je 

pociťovaná ako farba (pozri farby neutrálne), preto označuje nebytie, temnotu > farba božstiev 

podsvetia a farba ich obetných zvierat; solárnym božstvám boli im obetované biele zvieratá; v 

babylonských astrálnych kultoch farbou planéty Saturn; kultoch byzantského kultúrneho okruhu: 

čierna je farbou smútku (pozri havran); v antickej farebnej symbolike štyroch temperamentov 

symbolizuje melancholika (pozri Melanchólia); v európskom stredoveku moralistická 

dvojznačnosť: čierne rúcho obžalovaných, smútočné rúcho trpiteľov a prosebníkov o milosť, 

farbou hrôzy, desu a nešťastia (farba slnka v Apokalypse - pozri apokalyptické motívy); čierna 

spolu s farbou hnedou a sivou bola farbou sedliackeho stavu - symbolika nízkeho a 

bezvýznamného postavenia, farbou pokory, skromnosti, odvratu od svetského bytia > farbou 

liturgickou - farbou kazateľského, kňazského a rehoľného oblečenia, čierna je tiež heraldickou 

farbou; v starovekom Egypte čierna (kem) symbolizovala smrť a noc; boha posmrtného života 

Osirisa Egypťania nazývali aj Čierny 

 

www v súvislosti v heslom farby Egypťanov: čierna (kem) symbolizovala smrť a noc; boha 

posmrtného života Osirisa Egypťania nazývali aj čierny; kráľovnú Ahmose (Nefertari), ktorá bola 

patrónkou nekropoly, obvykle zobrazovali s čiernou tvárou, hoci nebola černošského pôvodu 

(pozri patrón); boh balzamovania Anubis/Anup, ktorý sprevádzal zosnulých do záhrobia býval 

zobrazovaný ako čierny šakal, hoci šakaly a psy sú spravidla hnedé; čierna symbolizovala aj 

zmŕtvychvstanie, bola to farba života a plodnosti; asociácia fertility a čiernej farby mala svoj pôvod 

v tmavej farbe úrodných nílskych nánosov; čierna bola aj farbou Egypta, ktorý jeho obyvatelia 

nazývali Kehmet (Čierna zem); ako čierne farbivo používali zmes sadzí, drevené uhlia a spálených 

zvieracích kostí 

 

- v lámaistickom umení znamená farba čierna chudobu a zradu; spolu s modrou farbou prevládala 

v maľbe a keramike kassitského umenia 

 

-v súvislosti s heslom Velinas: litovský boh Velinas vládne ríši noci a smrti, je stvoriteľom 

kameňov, hadov, ropúch, žiab, všetkých plazov, všetkých čiernych a dravých zvierat, a tiež skál; 

berie na seba mnoho podôb: hada, čierneho psa, čierneho prasaťa, čierneho koňa, kozy, veľkej 

ryby (najčastejšie šťuky alebo ostrieža), králika, zvláštneho vtáka, draka, malého čierneho 

chrobáka, piadimužíka alebo mladého muža 

 

pozri vlasy; üsuan; Velinas;  pozri farba smútočná; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania 
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Pisár Nebked predstupuje pred sudcu mŕtvych – Usíreva (Knihy mŕtvych, 1300 pr.Kr.) 

 

 
 

R. Boyvin podľa L. Thiryho: Medea obetuje čierneho barana Hebe a Hecate, aby omladila 

Jásonovho otca (rytina  z cyklu Príbeh Jásona a zlatého rúna, 1563) 

 

farba čistá - farby čisté 

farba decentná - farby decentné 

farba dominantná - komplementárna farba, ktorá stojí oproti prevládajúcim farbám harmonickým, napr. 

fialová: žltá, žltohnedá, žltooranžová 

zelená : červená, červenooranžová, červenofialová 
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farba doplnková - farby komplementárne 

farba dúhová - farby dúhové 

farba fialová - vo fialovomodrom odtieni spájaná so smútkom a diabolskou temnotou; súčasť liturgického 

oblečenia (pozri ornát); pozri farba modrá, purpur, violeť; advent, pôst 

 

           
 

L. Medňanský: Zimná noc. Krajina na moste                              

B. Davies: Svitanie 

 

 
 

V. Hložník: Ženy (1951)  

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo FARB – FARE  Strana 8 z 39 

 
 

H. Steiner: Poľnohospodárska usadlosť so stodolou 

 

farba fosforeskujúca - farby fosforeskujúce 

farba glejová - farby glejové 

farba gobelínová - tzv. farby gobelínové 

farba gumotlačová - farby gumotlačové 

farba grafická - farby tlačiarenské 

farba harmonická - farby harmonické 

farba heraldická - heraldické farby 

farba hĺbkotlačová - farby hĺbkotlačové 

farba hnedá - v symbolike farieb stojí blízko farby čiernej alebo farby sivej; v byzantskom kultúrnom okruhu 

má význam smútku, myšlienkovej a citovej vážnosti, zmyslovej striedmosti, chudoby, askézy; v 

stredoveku je vo všeobecnosti farbou odpierania, utrpenia, odvracania sa od svetského života, 

pocitov vlastnej ľudskej bezvýznamnosti (prach zeme, splynutie človeka s prachom zeme) > rúcho 

žobravých rádov (pozri František z Assisi, františkáni), sedliackeho stavu (farebné oblečenie 

výsadou šľachty, sedliacky stav v nízkom a „bezvýznamnom“ postavení); vo význame zmyslovej 

askézy sa objavuje hnedá a sivá farba aj v novovekom umení: kubizmus, realizmus so sociálno-

kritickým zafarbením (Gromaire, Sironi), v proletárskom umení; pozri pigmenty a farbivá hnedé; 

atribúty, symboly, alegórie a prirovnania 
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Taliansky maliar zo 17.st.: Mučenie svätého Šebastiána (1600-1700) 
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F. Gyurkovits: Útek pred požiarom  (1918)                               
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P. Filonov: Vojna s Nemeckom 
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G. Doré: Kaňon (1878) 

 

farba chroma - farby chroma 

farba ilustračná - čerň tlačiarenská vyrobená z plynových sadzí a fermeže, určená pre tlač na papier kriedový a 

hladený; kryje už v slabej vrstve (pozri krycia mohutnosť pigmentov) 

tzv. farba ilustračná pestrá - farba ilustračná s veľkou farbenou stálosťou a rýchlosťou zasychania 

tzv. farba ilustračná prepychová - kvalitná farba ilustračná používaná na tlač veľmi jemných autotypií; 

vyrobená z najkvalitnejších plynových sadzí s prímesou modrej berlínskej alebo indiga 

farba jasná – pozri jas farby 

farba javová - v maliarstve farba ako objektívna súčasť predmetu ovplyvnená zákonmi farebnej, vzdušnej a 

svetelnej perspektívy, v závislosti na iných farbách (pozri farebná indukcia, simultánny kontrast, 

tieň: 2); javová farba si podriaďuje zrakovú skúsenosť vyjadrenú farbami lokálnymi; opakom 

farby javovej je farba lokálna; farba javová v tvorbe impresionistov > odmietaná v tvorbe skupiny 

Nabis 

farba kameňotlačiarenská -  farby kameňotlačiarenská 

farba kníhtlačiarenská - farby kníhtlačiarenské/grafické 

farba komplementárna - farby komplementárne 

farba kontrastná - farby kontrastné 

farba krycia - farby krycie 

farba latexová - farby latexové 

farba lazúrová -  lazúrové farby/transparentné 

farba litografická - farby litografické 

farba litografická kriedová - farby litografické kriedové 

farba litografická perová - farby litografické perové 

farba litografická pre kameňotlač - farby litografické pre kameňotlač 

farba liturgická - farby liturgické/farby cirkevného roka 

farba lokálna - farby lokálne 

farba lomená - farby lomené 

farba luminiscenčná - farby luminiscenčné 

farba Marsova - Marsove farby 

farba meditlačiarenská - farby meditlačiarenské/meditlačové 

farba metametrická - farby metametrické 

farba miestna - farby lokálne 
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farba modrá - v symbolike farieb má dvojznačný význam podľa svojho zafarbenia: temná až k čiernej sa 

vzťahuje k symbolike noci, svetlá až k bielej preberá symboliku farby bielej (biele alebo modré 

rúcho apoštola Petra), fialovomodrá spojovaná so smútkom a diabolskou temnotou; dôležitá farba 

staroveku - symbol kozmickej moci (egyptské kozmické božstvo Amon, iné egyptské božstvá: 

modré fúzy alebo parochne, hinduistické božstvá Višnu, Krišna, Šiva zobrazovaní v modrej a 

bielej; v gréckej mytológii modré vlasy mal aj Poseidón; stredovek: symbol neba a svetla, 

múdrosti a stvorenia > svätožiara anjelov buď zlatá alebo modrá, modrý odtieň bieleho rúcha 

anjelov; múdrosť: modrý Kristov plášť; ochranný ženský živel, noc a útecha: modrý plášť Márie; 

evanjelista Ján (rúcho červené a modré), apoštol Peter (rúcho modré a biele), modrá farba pre 

cherubínov; románsky stredovek sa vyznačuje harmonickou farebnou skladbou (pozri ladenie 

farieb decentné): modrá zelená a žltá/zlatá pre zobrazenie rajských krajín; ladenie farieb 

kontrastné: modrá, oranžová, červená symbolizovalo úsvit, spásu duše a vymanenie duše z 

temnoty noci; v novoveku: modrá farba - farba kráľovská/bleu du roi; modrá je aj farbou 

romantizmu a sociálneho citu (Picasso - modré obdobie); v lámaistickom umení znamená farba 

modrá pravdu; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; skupina Der Blaue Reiter; 

kassitské umenie;  modrá egyptská 

 

-v súvislosti s heslom kathakali: klasické tanečné indické divadlo; dôležitou súčasťou predstavenia 

je líčenie; trvá až šesť hodín, lebo každá postava zobrazuje určitý typ a ten je vyjadrený 

konkrétnou farbou; zelená a modrá farba patrí hrdinom a bohom (Krišnovi alebo Arjunovi), 

červené fúzy symbolizujú zločincov a démonov, biele fúzy zbožné postavy 

 

www v súvislosti s heslom farby Egypťanov: egyptská modrá (irtiu, sbed) predstavuje veľmi stály 

pigment variabilnej intenzity; odtieň farby závisel od zloženia zmesi a výrobného postupu; 

u Asýrčanov, ktorí do nej pridávali aj purpur, mávala fialovkastý odtieň; modrá egyptská patrí 

medzi najstaršie farbivá vyrobené človekom; nie je toxická, má skvelé krycie vlastnosti, 

nerozpúšťa sa ani vo vriacich kyselinách, nepodlieha oxidácii a po tisícročia si zachováva svoju 

pôvodnú intenzitu a sviežosť; osvedčila sa pri maľovaní fresiek, nehodí sa však do temperových 

a olejových farieb; modrú farbu v starovekom Egypte začali používať okolo 2500pr.Kr.; 

Egypťania videli v tmavomodrej farbe symbol vody a života; v kozmickom význame odkazovala 

na nebesá a prvotnú záplatu sveta (pozri potopa sveta); Fénix ako symbol znovuzrodenia 

a prazáplavy  sa tiež zobrazoval ako modrá volavka; boh Amon mával často modrú tvár, aby sa 

tým symbolizovala jeho úloha pri stvorení sveta; egyptskí bohovia či vládcovia bývali často 

zobrazovaní so zlatými svalmi, striebornými kosťami a modrými vlasmi  

 

www v súvislosti s heslom farby Egypťanov: modré minerály sú zriedkavejšie; lazurit/lapis lazuri, 

modrý polodrahokam z Afganistanu Na,Ca)8[(SO4,S,Cl)2/(AlSi04)6], bol pomerne vzácny a drahý 

a nedal sa použiť pri výrobe farbiva; napriek tomu  paleta egyptských umelcov obsahovala 

rovnako žiarivo modrú ako bol lazurit; podľa povesti pochádzajúcej od gréckeho filozofa 

Theophrasta z Efezu, ktorý žil v 4.st.pr.Kr., výrobu modrej objavil ktorýsi z egyptských 

panovníkov; archeológovia však oprávnene pochybujú, že modrú farbu objavili Egypťania; oveľa 

pravdepodobnejšie tajomstvo výroby pochádza zo Sýrie alebo Mezopotámie; v širokom meradle 

ju však začali používať Egypťania; vo veľkom množstve sa z Egypta vyvážala do celého 

Stredomoria; recept na jej výrobu Egypťania nezanechali; starorímsky architekt Vitruvius síce 

opísal prípravu tohto mimoriadneho farbiva, avšak neuviedol jeho podstatné zložky; najcennejším 

modrým kameňom bol v starovekom Egypte tyrkys (mfkat), chemickým zložením 

CuAl6[/OH)2/PO4]4.H2O; pochádzal zo Sinajského polostrova; bol spájaný s božstvom Hathor, 

Paňou tyrkysu a symbolizoval znovuzrodenie; po zániku Ríma sa egyptská modrá používala iba 

veľmi zriedka; posledná zmienka o jej použití pochádza od Izidora Sevillského z r. 636; sú ešte 

známe ďalšie stredoveké nááleezy tohto pigmentu na stropných maľbách; farbu si nemožno 

zamieňať s modrou pastou klenotníkov; farbivo tohto typu sa používalo aj v Knosse a v Mykénach, 

v starogréckych chrámoch a pri výzdobe rímskych víl; okolo r. 900 sa tajomstvo unikátnej 

egyptskej modrej stratilo; mnohí si mysleli, že základom tohto pigmentu je lapis lazuli, 

polodrahokam, ktorý sa v staroveku dovážal na blízky východ hlavne z Afganistanu; lapis lazuli  

však nemožno využiť ako farbivo na nástenné maľby; záujem o podstatu pigmentu sa obnovil až 

po vykopávkach v Pompejach; anglický chemik sir Humphry Davy (1829) navštívil začiatkom 

19.st. Pompeje a našiel malú nádobku s bledomodrým farbivom (preto sa egyptská modrá niekedy 

alternatívne nazýva pompejská modrá); zaujala ho svojou intenzitou a na svoje výskumy získal 

ešte aj kúsky modrej farby zo starorímskych fresiek; zistil, že farbivo sa vyrábalo z vápnika 

(kriedy), piesku a medi; keď ale zmiešal tieto ingrediencie, vznikla iba nepoužiteľná modrastá 
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hmota; napokon základ tajomstva egyptskej modrej rozlúštil o 75 rokov neskôr francúzsky geológ 

Fouque Ferdinand; farbivo sa vyrábalo v taviacich peciach, ktoré pripomínali sklárne; hlavnou 

surovinou na výrobu bol sklársky piesok, ktorý sa miešal s vápnom (prípadne s karbonátmi, 

sulfátmi i hydroxidmi) a s Cu-minerálmi (malachitom alebo kovovou med'ou) v pomere 4:1:1; 

zmes zahriali a potom udržiavali pri teplote 800 až 1000 °C 27 hodín; do zmesi pridávali aj bližšie 

neurčené alkalické látky, ktorých zdrojom mohol byť nátron (soľ, ktorú používali pri vysúšaní tela 

zosnulých pred mumifikáciou) alebo popol z kostí zvierat; nemožno vylúčiť, že alkálie boli 

súčasťou pieskovej suroviny, ktorú starí Egypťania používali; presné dávkovanie prísad malo 

rozhodujúci význam; pokiaľ sa napríklad alkálií pridalo mnoho, namiesto farby vznikla látka 

podobná sklu bez krycích vlastností; ak pomer prísad a teplota boli zvolené správne, vznikol v 

taviacej peci pevný modrý materiál pozostávajúci z piesku, kúskov zelenomodrého skla a 

kryštálov povestnej egyptskej modrej farby; tieto kryštály sú syntetickou formou prírodného 

minerálu kuprorivaitu - CaCuSi4O10, ktorý roku 1938 objavil na Vezuve mineralóg Minguzzi; tento 

minerál je však taký vzácny, že nikdy nemohol slúžiť starovekým umelcom ako farbivo; výrobný 

postup pigmentu možno vyjadriť rovnicou: Cu2[(OH)2C03] + 8Si02 + 2CaCO3 -> 2CaCuSi4O10 + 

3C02 + H2O; presný odtieň a žiarivosť farby záviseli od skúseností výrobcu, pomeru jednotlivých 

prísad i detailov výrobného procesu; veľké kryštály dávali intenzívnu tmavú modrú farbu, z 

menších vznikali svetlejšie odtiene; dôležitý pre kvalitu a odtieň bol aj spôsob drvenia a 

roztierania kryštálov na prášok; nech už mal výsledný pigment akýkoľvek odtieň, vždy to bola 

veľmi stála farba; v pôvodnej žiarivej podobe dokázala odolávať pôsobeniu žeravého egyptského 

slnka a prežiť celé tisícročia; národy, ktoré prevzali výrobu egyptskej modrej, používali možno 

trochu odlišné prísady; Vitruvius uvádza, že súčasťou prísad bolo aj jemné kovové plnidlo; 

výsledky najnovších analýz naznačujú, že najčastejšie to boli staré bronzové predmety alebo 

zlomky rôznych zliatin medi; v roku 2004 v laboratóriách univerzity v Berkeley, USA, podrobili 

detailnému výskumu dva modré pigmenty; prvá vzorka egyptskej modrej pochádzala z chrámu v 

Karnaku z obdobia 1500 pr.Kr.; druhú vzorku odobrali autori zo stredovekej fresky z 1.stročia v 

kostole v St. Romain-en-Gal vo Francúzsku; obe vzorky podrobili najprv optickému 

mikroskopickému výskumu, následne elektrónovej mikroanalýze a rtg-difrakčnej analýze; 

študovali ich aj energio-disperznou a vlnovo-disperznou neutrónovou aktivačnou analýzou a 

katódovou a termoluminiscenčnou analýzou; zistili, že Cu sa vo farbive nachádza v dvoch rôznych 

formách; prvá sklovitá, na med' bohatá zložka farbiva obsahuje málo cínu, takže je zrejmé, že pri 

výrobe sa do pigmentu nepridával ako zdroj medi bronz; druhá fáza je produktom oxidácie 

pôvodnej sklovitej hmoty a zodpovedá minerálu tenoritu (CuO); jej podiel je podstatne menší ako 

podiel sklovitej zložky; tvorí oxidačné zóny pigmentových zŕn; jej zloženie odporuje predstave, že 

ako základná minerálna zložka obsahujúca med' bol použitý malachit  Cu2[(OH)2/C03], ktorý sa 

zvyčajne vyznačuje prímesou chrómu; pomerne vysoké obsahy niklu a chrómu v tejto fáze (zinok 

a olovo sú prítomné len v stopových koncentráciách) poukazujú na zdroj medi v horninách 

ultrabázického charakteru s veľmi nízkym obsahom zložky SiO2; pravdepodobným zdrojom medi 

starých Egypťanov mohol byť také materiál v Gabbro Akarem vo Východnej púšti 
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M. Tillner: Podtatranské drevenice II. (1970) 

 

 
 

E. Nevan: Zátišie II (1936) 

 

farba mŕtva - farba používaná v podmaľbe 

farba muflová - muflová farba 

farba nebeská - nebeská farba 

farba nepestrá - farby nepestré 

farba nestála - farby nestále 

farba neutrálna - farby neutrálne 

farba nová - nové farby 

farba ofsetová - ofsetové farby 

farba okrová - pozri oker 

farba olejová - farby olejové 

farba olejová rýchloschnúca - farby olejové rýchloschnúce 

farba olejová stredneschnúca - farby olejové stredneschnúce 

farba olejová pomalyschnúca - farby olejové pomalyschnúce 
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farba oranžová - vo vlnovej dĺžke 600nm, v dlhších vlnách prechádza do farby červenej, v kratších dĺžkach 

prechádza do farby žltej (575nm) 

 

 
 

M. Bazovský: Oranžový kôň (1938) 

 

farba panafrická - panafrické farby 

farba panarabská - panarabské farby 

farba panslovanská - panslovanské farby 

farba pasívna - pasívne farby 

farba pestrá - farby pestré 

farba pigmentu - Smith: závisí od jeho absorpcie svetla; napr. žltý pigment absorbuje väčšinu modrofialového 

svetla a odráža svetlo zelené a červené; kombinácia zelených lúčov vytvára žltý farebný efekt; 

skupiny atómov, na ktorých závisí farba pigmentu označujeme ako chromofory; druhotné skupiny, 

ktoré farbu zintenzívňujú, sú známe ako autochromy; pozri chróma, Purkyňov fenomén, farebné 

videnie, farebné zložky bieleho svetla, primárne svetelné farby, sekundárne svetelné farby, 

subtraktívne miešanie farieb, aditívne miešanie farieb; pigment 

farba prietlačová - prietlačová farba 

farba primárna - farby primárne 

farba reagenčná - reagenčná farba 

farba ružová - ružová farba 

farba sekundárna - farby sekundárne 

farba sivá - v symbolike farieb preberá význam farby hnedej (chudoba, striedmosť, bezvýznamnosť, askéza); 

pozri grisaille 
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M. Mravec: Osamelí 

 

farba slobody - v 18.st. zelená farba zvolená ako symbol slobody spolu s frygickou čiapkou (tá mala farbu 

červenú); zelená farba zrejme odvodená z ľudovej farebnej symboliky, ktorá ju považuje za farbu 

nádeje, obnovujúcej sa vegetácie; pozri panslovanské farby; atribúty, symboly, alegórie a 

prirovnania 

farba smútočná – Krämer - Trenkler:  čierna farba nie je univerzálnou farbou smútku; u Číňanov je to prevažne 

farba biela alebo fialovočervená, u Egypťanov žltá, u Peržanov hnedá, u Cigáňov červená; pozri 

odev smútočný, symbolika farieb; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania 

farba spektrálna - farby spektrálne 

farba stará - tzv. farby staré 

farba strieborná - strieborná farba 

farba studená - farby studené 

farba svetlotlačová - farby svetlotlačové 

farba sýta - farby sýte 

farba temperová - farby temperové 

farba teplá - farby teplé; pozri farby aktívne 

farba terciálna - farby terciálne 

farba tixotropná - farby tixotropné 

farba tlačiarenská - farby tlačiarenské 

farba transparentná - lazúrové farby 

farba tieňa - pozri tieň: 2;  farba javová 

farba vianočná - vianočné farby 

farba vodová - farby vodové 

farba vosková - farby voskové 

farba zelená -  zelená farba  

farba zlatá - zlatá farba 

farba železitá - farby železité 

farba žltá - 1.vo vlnovom pásme je zodpovedá 575nm, v dlhších vlnách prechádza do farby oranžovej (600nm) 

a farby červenej (660nm); smerom ku kratším dĺžkam sa mení na žltozelenú (560nm) a zelenú 

farbu (510nm); v pásme zaberá veľmi malý úsek, približne osminu; v antike iba s námahou 

rozlišovaná žltá od zelenej alebo červenej (pozri ochrón); antika objavila žltú farbu v jedovatej 

rude arzénovej rude, ktorú Gréci nazvali arsenikon a Rimania ju nazývali auripigmentum; v 

stredovekých receptároch sa objavuje pod názvom opperment; v 14.storočí pre svoju jedovatosť 

zastúpená druhom červeného mínia - žlťou olovnatou; žltým pigmentom olovnatým bolo aj 

giallorino užívané v 15.-18.st., neskoršie vystriedané žlťou neapolskou, nahradenou v 19.st. žlťou 

chrómovou a v pol.19.st. žlťou kadmiovou; v 17.st. používaná aj krásna žlť indická; pozri pigmenty 

a farbivá žlté) 

2. v orientálnej farebnej symbolike je žlť blízka významom purpuru, farbe vznešenosti; symbolike 

svetla spájaná aj s farbou bielou (pozri solárne božstvá), v symbolike ohňa spolu v červenou; do 

žltého rúcha oblečený Dionýzos a účasníci jeho kultových slávností (pozri komos), božstvá na 

úrovni vládkyne a panny (Pallas Athéna, Afrodite); v súvislosti s Afroditou, ochrankyňou hetér 

mali grécke neviestky predpísaný odev zlatej farby; v stredoveku moralistné prehodnotenie farby 
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> špinavožltá farba pripomínajúca hnis a hnilobu, sa stala farbou sociálne vyvržených (prostitútky, 

kacíri, Židia - Mauri im prikázali nosiť špicatý žltý klobúk, prípadne nosili celé žlté rúcho); žltú 

farbu malo aj rúcho Judáša Iškariotského, žltá Dávidova hviezda; koncil Lateránsky (1215) o 

varovaní kresťanov pred inou vierou najmä židovskou > židia museli nosiť žltý kužeľovitý klobúk, 

označenie obleku žltým kruhom alebo Dávidovou hviezdou; žltý klobúk však označoval aj 

bankrotára; žltá farba bola tiež na obrazoch farbou klamaného manžela; špinavá žlť farbou 

pokánia > nosili ju pustovníci okrem sivého alebo hnedého rúcha (pozri farba hnedá); v 

lámaistickom umení znamená farba žltá lásku, v egyptskom umení (hieroglyfy, kresby) predstavuje 

ženu rovnako ako v indickej pantomíme (kathakali); pozri farebná symbolika štyroch 

temperamentov, panafrické farby; nimbus krížový; ženský princíp; atribúty, symboly, alegórie a 

prirovnania 

 

www v súvislosti s heslom farby Egypťanov: žltá (khenet alebo kenit) pripomínala slnko i zlato 

a bola symbolom vlády, večnosti a nezničiteľnosti; verilo sa, že pokožka a svaly bohov sú zlaté; 

preto sochy bohov často pokrývali zlatou fóliou; ako žlté pigmenty používali Egypťania rôzne 

prírodné okre a oxidy a od konca Novej ríše aj auripigment As2S3 

 

 
 

V. van Gogh: Vzkriesenie Lazára (19.st.) 
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M. A. Bazovský: Horúci deň (1955-1956) 

 

          
 

M. A. Bazovský: Vykopávanie zemiakov (1954-1955) 

M. A. Bazovský: Gazda (1953) 
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M. A. Bazovský: Zátišie (1950) 

 

 
 

M. Bazovský: Žena s húskou (34-35) 

 

farbenie ručné - pozri ikat, batik; modrotlač 

farbiaca sila - sila pigmentu, ktorý ovplyvňuje ostatné zmesi farieb  

farbiari, farbiarstvo - osobitným odvetvím farbiarstva bola výroba modrotlače, ktorá sa zachovala do polovice 

20.st.; patrónom farbiarov bol apoštol Šimon, syn farbiara šarlátu; patrónom farbiarov súkna bol 

apoštol Jakub menší; pozri kamence, morenie; sv. Maurícius 
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J. Amman: Farbiar pri práci (drevoryt, 1568)  
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Ch. Weigel st.: Farbiar (medirytina, 1698) 

 

farbistý štýl - výzdoba vrchnej plochy šperkov v 3.-6.storočí inkrustáciou rôznofarebnými hladenými drahými 

kameňmi, sklíčkami, emailom; pôvod techniky v Oriente, rozšírenie v dobe sťahovania národov 

farbivá - farebné organické (rastlinné, živočíšne), anorganické (minerálne farbivo) a syntetické látky (decht, 

anilín); na rozdiel od pigmentov sú v danom prostredí rozpustné a dávajú farebnej vrstve iba 

transparentné zafarbenie rôznej intenzity (pozri farebná intenzita); tradične sa nazývajú laky; 

najstaršie: karmín, purpur, hena, indigo; pozri farbivo organické, anorganické, minerálne, 

syntetické; Colour Index/CI 

 

Baleka: farbivo tiež pod názvom pigment; farebnosť podmienená chemickým zložením farbiva a 

fyzikálnymi vlastnosťami svetla, ktorými je farbivo pri vnímaní vystavené; od farbiva citlivého 

voči svetlu, tepelným a iným vplyvom prostredia sa vyžaduje stálosť, odtieň a sýtosť farebnosti; to 

je však dané aj pojidlami a riedidlami a ďalej vlastnosťami iných farbív, s ktorými sú zmiešané, 

podkladom, na ktorý sú ako súčasť farieb nanášané, pracovným postupom atď.; najstaršie písomné 

správy o farbivách pochádzajú z Číny (2700 pr.Kr.) a zaznamenávajú použitie indiga, dovezeného 

z Indie; starovek poznal vzácny purpur, karmín atď. farbivá získavané z prírodných zdrojov (pozri 

farbivá prírodné); syntetické farbivá (decht, anilínové farbivá) vyrábané od 19.st. 
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farbivo anilínové - farbivo dechtové, farbivo syntetické 

farbivo anorganické - prírodné farbivo nerastného pôvodu (okre, hlinky, umbry, ultramaríny atď.) a syntetické 

farbivo vyrobené chemicky z nerastov; pozri farbivo minerálne 

 

-Smith užíva termín pigmenty anorganické; anorganické pigmenty sa skladajú z chemických 

prvkov okrem uhlíka, aj keď jednoduché zlúčeniny uhlíka (uhličitany) sú často pokladané za 

anorganické; existujú tri druhy anorganických pigmentov: hlinky, minerály (pozri farbivo 

minerálne) a syntetiká (pozri farbivo syntetické);  

 

I. hlinky: 

-hlinky zahrnujú prírodné produkty vznikajúce pri zvetrávaní železa a mangánovej rudy a živca, 

ktorý obsahuje kremík a hliník); doplň z hesla hlinka 

-okre sú zmesi hydratovaného oxidu železitého s hlinitými kremičitanmi; okre sú zafarbené 

železitými hydroxidmi; francúzske okre majú čistejší tón a sú menej priehľadné (pozri opacita 

pigmentu) ako talianske „sieny“; zahrievaním sa železité hydroxidy premieňajú na železité oxidy, 

čím vznikajú červené až červenkasto hnedé pigmenty; červené okre ako caput mortuum a červeň 

anglická a benátska môžu vznikať aj prírodnou hydratáciou; doplň z hesla oker 

-umbry podobne ako okre sú tiež hlinitými kremičitanmi s 45 až 55% oxidu železitého a 8 až 16% 

oxidu manganičitého; najlepšie umbry pochádzajú z Cypru (umbra cyperská) a majú studenú 

zelenavú farbu; severotalianske a nemecké umbry majú svetlejší odtieň; pálením prírodnej hlinky 

(umbry prírodnej) sa získava červenkasto hnedá umbra pálená; doplň z hesla umbra 

-ďalšie hlinky:  

terre verte 

                       hneď Van Dyckova 

 

   II. Pigmenty minerálne (pozri farbivo minerálne) 

   -rumelka cinobr, vermillon 

   -lapis lazuli (ultramarín) 

   -biele minerály: kaolín, krieda, sadra a baryty 

 

   III. Syntetické farbivo 

    -syntetické anorganické farbivo 

                        -syntetické organické farbivo 

 

                       pozri farbivo syntetické, bixín 

 

farbivo biele - pozri bieloba; pigmenty a farbivá biele, farba biela 

farbivo červené - pozri pigmenty a farbivá červené, farba červená 

farbivo čierne - pozri pigmenty a farbivá čierne, farba čierna 

farbivo dechtové - farbivo anilínové, farbivo syntetické 

farbivo hnedé - zmes červených, žltých a modrých pigmentov, v ktorých prevládajú teplé farby, žltá a červená; 

hnedé farbivá majú širokú stupnicu; v grafike používané ako podtlač; okrové farby, umbry a sieny 

najstálejšie farbivá prírodné; medzi najobľúbenejšie patri a umbry, prírodné hlinky, ktoré pálením 

strácajú vodu a nadobúdajú červenkastý alebo aj iný odtieň (umbra cyperská je napr. 

zelenohnedá); minerálneho pôvodu sú hneď van Dyckova, kasselská, kolínska, asfalt, bistr; 

organického pôvodu sépia (pozri farbivá minerálne, organické, syntetické); prehľad: pozri 

pigmenty a farbivá hnedé; farba hnedá 

farbivo minerálne -  tiež farbivo anorganické: 

                        

                       bieloba: hlinka biela/kaolín, bieloba kremžská, bieloba titanová, bolus biely, krieda, mastek, sadra 

žlť: kasselská žlť/veronská žlť/minerálna žlť 

červeň: mínium 

okre: caput mortuum 

                       modrá: modrá parížska/modrá pruská/modrá berlínska/ modrá milori 

zeleň: Scheelova zeleň/minerálna zeleň/švédska zeleň, zem zelená, zem zelená tyrolská, zem zelená 

kyperská, zem zelená veronská, zem zelená česká 

                       hneď: bitumen: asfalt; hneď van Dyckova, hneď Kasselská, hneď kolínska 
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Smith: užíva termín pigmenty minerálne; nezaraďuje medzi ne hlinky (t.j. hlinky, okre, umbry, 

ďalšie typy ako je terra verte/ zem zelená a hneď Van Dyckova), ale vyčleňuje ich do osobitnej 

skupiny hliniek; pigmenty minerálne tvoria ďalšiu skupinu: 

-rumelka cinobr (vermillon) 

-lapis lazuli (ultramarín) 

                       -biele minerály: kaolín, krieda, sadra a baryty, ktoré sú priehľadné v olejoch (pozri opacita                        

pigmentu); sú dôležitými pigmentmi pre podklad, šeps, gesso 

 

farbivo modré - farbivo získavané z anorganických látok alebo získavané synteticky; v staroveku známych iba 

málo modrých: indigo, azurit, lapis azuli (prírodný ultramarín); v stredoveku k nim pribudol ešte 

smalt, v novoveku modrá parížska, coelinova modrá a ďalšie syntetické farbivá; pozri pigmenty a 

farbivá modré; farba modrá 

farbivo organické  - 1.živočíšneho pôvodu: volská krv, sépia, purpur, karmín, indická žlť, lak indický/lac lake/ 

lack-dye; luteín  

2.rastlinného pôvodu: žlť rezedová, zeleň šťavová, karmín, hena (pozri červená hena, pravá 

alkana), indigo, šafran, fernabuk/sappan/brazílske drevo, lak morenový/ kraplak/ alizarin, žltý lak, 

lakmus, orsílie, persio, brazilín, karotenoidy, brazilín; kurkuma; chlorofyl 

 

Baleka:  farbivo prírodné rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; získavané alebo hotové, alebo 

kvasením a ď. postupmi (napr. alizarin z moreny farbiarskej), karmín z košenily (vošiek červca 

nopálového), indigo z rastlín z rodu indigofera, purpur z morských ulitníkov apod.; organické 

farbivo je jemné a živé a má nádherné tóny; chýba mu však dostatočná stálosť 

 

Smith: organické pigmenty delí na prírodné a syntetické 

 

I. organické prírodné pigmenty: sú tvorené zlúčeninami uhlíka; pochádzajú z rastlinných alebo 

živočíšnych zdrojov; veľa ich poskytuje rozpustné farbivo a aby sa dali použiť ako pigmenty 

(nerozpustné v pojidle), treba ich vystaviť moreniu (laking), pri ktorom sa farba vyzráža na inertný 

pigment alebo iný substrát; červeným pigmentom rastlinného pôvodu je morenová červeň/laka 

vyrábaná z alizarinových a purpurinových farieb extrahovaných z koreňa moreny garbiarskej 

(kraplak, alizarin > pozri chronológia výroby); karmín bežne užívaný v Európe od pol. 16.st. 

získavaný z červca nopálového (košenily); gumiguta je živica zo stromu Garcinia a cez svoju 

nestálosť sa používa ako pigment pre akvarelové farby; historickými organickými pigmentmi sú 

žlť indická (z moče kráv kŕmených mangovými listami), dračia krv vyrábaná z plodov ratanových 

stromov, múmia ako živicový pigment z asfaltom nabalzamovaných telesných pozostatkov  

II. organické syntetické pigmenty: komplexné zlúčeniny uhlíku, ktoré sa nevyskytujú v prírode ale 

vyrábajú sa laboratorne; stále syntetické organické pigmenty sú známe od roku 1935, keď vznikli 

ftalocyaninová modrá a ftalocyaninová zeleň; s výnimkou alizarinu a indiga nemajú tieto 

syntetické pigmenty žiadny vzťah k prírodným farbivám; staršie syntetické pigmenty vyrábané 

z kameňouholného dechtu (nestále na svetle) nahradili pigmenty z ropných produktov u niektorých 

je svetelná stálosť výnimočne vysoká; pozri ďalej farbivo syntetické 

 

farbivo potravinárske - pozri bixín, kurkuma 

farbivo prírodné - tiež pigment prírodný; farbivo organické (rastlinné, živočíšne) a farbivo anorganické, 

farbivo minerálne 

farbivo syntetické - jedna z foriem farbiva anorganického; farbivo anilínové, farbivo dechtové; synteticky 

získavané zo zlúčenín kameňouholného dechtu; jeho prvým variantom bol pittocal; vyrábané od 

19.st.; pozri bieloba miešacia, žlť zinková, bieloba zinková, zeleň smaragdová, bister; plastické 

hmoty 

 

Smith: rozdeľuje syntetické farbivo (pigmenty) na farbivo syntetické anorganické a organické 

 

I.syntetické pigmenty anorganické; nevyskytujú sa v prírode ale vyrábajú sa umelo: 

 

                       -bieloby: bieloba olovnatá - (zásaditý uhličitan olovnatý), prvý raz zhotovená vo 4.st.pr.Kr. 

                                      bieloba zinková - (oxid zinečnatý), prvý raz v roku 1834 

                                      bieloba titánová - (oxid titaničitý), dostupná až v roku 1918 

 

                                      ďalšie typy pod heslom pigmenty a farbivá biele (preberané aj od iných autorov) 
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                       -žlť a červeň: žlť neapolská (antimonitan olovnatý) prišla do módy v 18.st., dnes väčšinou     

nahrádzaná inými pigmentmi; v súčasnosti dostať špeciálne upravené druhy chromanov a 

molybdenanov olova, ktoré dávajú nepriehľadnú žlť; ich hlavným nedostatkom je 

jedovatosť; od 1910 sa používajú kadmiumsulfidové a selenidové pigmenty; poskytujú 

alternatívny rad žltých až červených pigmentov, ktoré sú relatívne bezpečné 

 

                                     ďalšie typy pod heslom pigmenty a farbivá žlté, červené (preberané aj od iných autorov) 

 

pozri kobaltová červeň, kobaltová žlť 

 

-modrá: modrá pruská náhodne objavená 1704, dnes nahrádzaná organickou syntetickou modrou 

ftalocyaninovou; iné, v 19.st. objavené sú modrá kobaltová, modrá blankytná 

 

ďalšie typy pod heslom pigmenty a farbivá modré (preberané aj od iných autorov) 

 

-zeleň:  zeleň kobaltová (zinečnan kobaltnatý); bezvodý chromoxid a jeho hydroforma,  tzv. 

viridian; začali sa používať od 1850; ďalej zeleň smaragdová 

 

II. Syntetické pigmenty (farbiva) organické; komplexné zlúčeniny uhlíku, ktoré sa nevyskytujú 

v prírode, ale vyrábajú sa laboratórne; stále syntetické organické pigmenty sú známe od roku 

1935, keď vznikli ftalocyaninová modrá a ftalocyaninová zeleň; s výnimkou alizarinu a indiga 

nemajú tieto syntetické pigmenty žiadny vzťah k prírodným farbivám; staršie syntetické pigmenty 

vyrábané z kameňouholného dechtu (nestále na svetle) nahradili pigmenty z ropných produktov u 

niektorých je svetelná stálosť výnimočne vysoká; klasifikácia: 

 

1.klasické syntetické organické pigmenty 

2.azopigmenty 

3.ftalocyaniny 

4.nové azopigmenty 

5.neklasické pigmenty 

6.chinakridony 

7.antrachinony 

8.tioindigo 

9.peryleny 

10.isoindoliny 

11.dioxaziny 

12.dioxopyrolopyroly 

 

Ray Smith: Encyklopedie výtvarných techník a materiálov od str. 15-17 

 

farbivo zelené - pozri pigmenty a farbivá zelené; farba zelená 

farbivo žlté - pozri pigmenty a farbivá žlté; farba žltá 

farbosleposť - daltonizmus; úplná alebo čiastočná neschopnosť rozoznávať farby; čiastočná neschopnosť sa týka 

farieb: červená, zelená, modrá; pri úplnej farbosleposti sa všetky farby ukazujú sivé; pozri farebné 

videnie 

farbotlač - 1.farebne pestrá, výtvarne a obsahom nehodnotná reprodukčná priemyselná tlač; tým sa líši od 

farebnej tlače (pozri reprodukcia farebná) 

2. tlač s presnou sútlačou troch základných farieb na bielom papieri; farebná predloha sa rozdeľuje 

sieťou/rastrom a farebnými filtrami na tlačovú formu pre každú farbu osobitne; pre tlačou 

vlastného nákladu sa vykonáva nátlačok na preskúšanie farieb z jednotlivých matríc, pričom je 

záväzná aj postupná sútlač z týchto foriem; sútlač tromi normalizovanými farbami: žltá, purpurová 

a modrozelená tvorí trojfarbotlač; pozri diazografia; tlač 

farby acetónové - druh syntetických farieb, v ktorých ako riedidlo slúži acetón 

farby adventné - farba ružová (variant červenej alebo farba radostného očakávania) a fialová (spájaná so 

smútkom); významová rozporuplnosť farieb je rovnaká ako obsah proroctva Nunc dimittus (radosť 

z príchodu Mesiáša a žiaľ z vedomia jeho skonu); pozri veniec adventný 

 

www: adventné obdobie je symbolizované štyrmi sviečkami na adventnom venci; sviečky 

predstavujú slnečné svetlo a život od neho závislý; farba červená, najčastejšie používaná, 

symbolizuje životnú silu, farba žltá a medová symbolizuje očakávanie; súčasná adventná 
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farebnosť je veľmi rôznorodá a je daná rôznym spôsobom aranžovania adventných vencov (veniec 

zavesený napr. na dverách alebo umiestnený na stole, kde musí ladiť s ostatným materiálom a 

riadom apod.) 

 

farby achromatické - farby neutrálne 

farby aktívne - farby teplé; označenie (J.W.Goethe) odvodené od ich fyziologickej a psychickej dráždivosti; 

pozri plastickosť 

farby akrylové - akrylové farby  

farby akvarelové - typ farieb vodových, riediteľných vodou, zložených z pigmentu a pojiva na báze arabskej 

gumy; pozri akvarel; litopon/zinkolit/Griffitova bieloba 

farby alkydové - farby s pigmentom zmiešaným so syntetickým pojidlom na báze polyesterových živíc; rovnako 

použiteľné ako olejové farby, s ktorými ich je možné miešať; rýchlejšie schnú; podklad pre 

alkydové farby môže byť rovnaký ako pre olejové a akrylové farby 

farby cirkevného roku - farby liturgické 

farby čisté - farebné tóny, ktoré nevznikli miešaním farieb sekundárnych alebo miešaním s farbami 

neutrálnymi; sú náprotivkom farieb lomených; vyznačujú sa veľkým jasom, sýtosťou; maľba 

čistými farbami je charakteristická pre maliarsky smer z 2.pol.19.st.: pointilizmus a ako metódu 

maľby ju rozpracoval divizionizmus; pozri farebný akcent, perspektíva farebná; pont-avenská 

škola, syntetizmus 

farby decentné - tlmené farby, s malým rozdielom v intenzite (porovnaj  farby harmonické); pozri ladenie 

farieb decentné 

                       

 
 

                      L. Medňanský (pravdepodobne): Krajina v zime 

 

farby dominantné - farba dominantná  

farby doplnkové - farby komplementárne 

farby dúhové - moderné farby, vyrábané pre zvýšenie efektu na tmavom pozadí; predávané samostatne alebo 

zmiešané s akrylovými farbami; dúhovými médiami možné si vyrobiť vlastné dúhové farby z 

farieb akrylových 

farby emailové - pozri email, sklo ľudové 

farby Egypťanov - www v súvislosti s heslom záhada egyptskej modrej: starovekí Egypťania mali k dispozícii 

šesť farieb vrátane čiernej a bielej; väčšinou išlo o anorganické minerálne farbivá, preto vydržali 

tisícročia; najslávnejšia z nich, egyptská modrá, mala pozoruhodné vlastnosti a jej zloženie 

a výroba boli dlho záhadou; červená farba (desher) bola farbou života a víťazstva; počas osláv si 

maľovali starovekí Egypťania telo červeným okrom a nosili amulety z tmavočerveného minerálu 

karnelianu (červená odroda chalcedonu, SiOg); červená sa používala ako symbol vitality prírody, 

bola „véak“ aj symbolom hnevu a ohňa; ak o niekom povedali, že koná s červeným srdcom 

mysleli tým, že... zelená (wajd) bola plná zúrivosti a vášne; sčervenať znamenalo zomrieť; boh Set 

(snáď Re!), ktorý stál na palube slnečnej bárky a každú noc bojoval s obrovským hadom Apepim, 

ohrozujúcim jeho plavbu podsvetím, mal červené oči a vlasy; ako červené pigmenty; ako čevené 

pigmenty sa obvykle používali prírodné železité okre; biela (hedj a shesep) symbolizovala čistotu; 

väčšina rituálnych objektov, napr. misiek, bývala biela; pri posvätných ceremoniáloch si kňazi 

obúvali biele sandále, preparačný stôl, ktorý slúžil na mumifikáciu posvätných býkov Apisov 

v Memfise, bol z bieleho alabastru; biela bola heraldickou farbou Horného Egypta; v najstarších 
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dobách sa na výrobu bieleho pigmentu používali kosti, ktoré sa pri 400 °C vypálili na fosforečnan 

vápenatý; k nemu sa pridal vápenec a opätovným vypálením pri 1000 °C vzniklo biele farbivo, 

ktorého chemické zloženie možno vyjadriť vzorcom CaO-P205; neskôr sa používali aj krieda 

a sadrovec (CaS04 ·2H2O); zelená bola farbou vegetácie a života; robiť „zelené veci“ bolo 

výrazom pre užitočnosť, životaschopnosť a cieľavedomosť; boh Osiris býval zobrazovaný so 

zelenou pokožkou – tzv. Veľkou Zelenou; zelený malachit Cu2[(OH)2/CO3  sa považoval za 

symbol radosti a „zem blaženej smrti“ bola opisovaná ako „pole malachitu“ (porovnaj umenie 

zomrieť/ars morendi); v 77.kapitole Knihy mŕtvych sa píše, že zosnulý sa premení na sokola, 

„ktorého krídla sú ako zo zeleného kameňa“; ako zelená farba slúžili rôzne zmesi oxidov medi 

a železa s kremeňom a vápencom;  najčastejšie sa ako ich základ používal zelený minerál 

chryzokol Cu4H4[(OH)8/Si4O10]; jeho chemický vzorec sa niekedy uvádza aj vo forme 

uSiO3 . nH2O + Cu2CO3(OH)2 + CuCO3(OH)2, alebo malachit; čierna (kem) symbolizovala smrť 

a noc; boha posmrtného života Osirisa Egypťania nazývali aj čierny; kráľovnú Ahmose 

(Nefertari), ktorá bola patrónkou nekropoly, obvykle zobrazovali s čiernou tvárou, hoci nebola 

černošského pôvodu (pozri patrón); boh balzamovania Anubis/Anup, ktorý sprevádzal zosnulých 

do záhrobia býval zobrazovaný ako čierny šakal, hoci šakaly a psy sú spravidla hnedé; čierna 

symbolizovala aj zmŕtvychvstanie, bola to farba života a plodnosti; asociácia fertility a čiernej 

farby mala svoj pôvod v tmavej farbe úrodných nílskych nánosov; čierna bola aj farbou Egypta, 

ktorý jeho obyvatelia nazývali Kehmet (Čierna zem); ako čierne farbivo používali zmes sadzí, 

drevené uhlia a spálených zvieracích kostí; žltá (khenet alebo kenit) pripomínala slnko i zlato 

a bola symbolom vlády, večnosti a nezničiteľnosti; verilo sa, že pokožka a svaly bohov sú zlaté; 

preto sochy bohov často pokrývali zlatou fóliou; ako žlté pigmenty používali Egypťania rôzne 

prírodné okre a oxidy a od konca Novej ríše aj auripigment As2S3; spomedzi všetkých egyptských 

farbív je najslávnejšia egyptská modrá (irtiu, sbed; nestotožňovať s dnešnou modrou egyptskou); 

predstavuje veľmi stály pigment variabilnej intenzity; odtieň farby závisel od zloženia zmesi 

a výrobného postupu; u Asýrčanov, ktorí do nej pridávali aj purpur, mávala fialovkastý odtieň; 

modrá egyptská patrí medzi najstaršie farbivá vyrobené človekom; nie je toxická, má skvelé krycie 

vlastnosti, nerozpúšťa sa ani vo vriacich kyselinách, nepodlieha oxidácii a po tisícročia si 

zachováva svoju pôvodnú intenzitu a sviežosť; osvedčila sa pri maľovaní fresiek, nehodí sa však 

do temperových a olejových farieb; modrú farbu v starovekom Egypte začali používať okolo 

2500pr.Kr.; Egypťania videli v tmavomodrej farbe symbol vody a života; v kozmickom význame 

odkazovala na nebesá a prvotnú záplatu sveta (pozri potopa sveta); Fénix ako symbol 

znovuzrodenia a prazáplavy  sa tiež zobrazoval ako modrá volavka; boh Amon mával často modrú 

tvár, aby sa tým symbolizovala jeho úloha pri stvorení sveta; egyptskí bohovia či vládcovia bývali 

často zobrazovaní so zlatými svalmi, striebornými kosťami a modrými vlasmi; vyrobiť červenú 

a žltú farbu bolo pomerne jednoduché; s modrou to bolo zložitejšie; modré minerály sú 

zriedkavejšie; lazurit/lapis lazuri, modrý polodrahokam z Afganistanu 

Na,Ca)8[(SO4,S,Cl)2/(AlSi04)6], bol pomerne vzácny a drahý a nedal sa použiť pri výrobe farbiva; 

napriek tomu  paleta egyptských umelcov obsahovala rovnako žiarivo modrú ako bol lazurit; 

podľa povesti pochádzajúcej od gréckeho filozofa Theophrasta z Efezu, ktorý žil v 4.st.pr.Kr., 

výrobu modrej objavil ktorýsi z egyptských panovníkov; archeológovia však oprávnene 

pochybujú, že modrú farbu objavili Egypťania; oveľa pravdepodobnejšie tajomstvo výroby 

pochádza zo Sýrie alebo Mezopotámie; v širokom meradle ju však začali používať Egypťania; vo 

veľkom množstve sa z Egypta vyvážala do celého Stredomoria; recept na jej výrobu Egypťania 

nezanechali; starorímsky architekt Vitruvius síce opísal prípravu tohto mimoriadneho farbiva, 

avšak neuviedol jeho podstatné zložky; najcennejším modrým kameňom bol v starovekom Egypte 

tyrkys (mfkat), chemickým zložením CuAl6[/OH)2/PO4]4.H2O; pochádzal zo Sinajského 

polostrova; bol spájaný s božstvom Hathor, Paňou tyrkysu a symbolizoval znovuzrodenie; po 

zániku Ríma sa egyptská modrá používala iba veľmi zriedka; posledná zmienka o jej použití 

pochádza od Izidora Sevillského z r. 636; sú ešte známe ďalšie stredoveké nááleezy tohto 

pigmentu na stropných maľbách; farbu si nemožno zamieňať s modrou pastou klenotníkov; 

farbivo tohto typu sa používalo aj v Knosse a v Mykénach, v starogréckych chrámoch a pri 

výzdobe rímskych víl; okolo r. 900 sa tajomstvo unikátnej egyptskej modrej stratilo; mnohí si 

mysleli, že základom tohto pigmentu je lapis lazuli, polodrahokam, ktorý sa v staroveku dovážal 

na blízky východ hlavne z Afganistanu; lapis lazuli  však nemožno využiť ako farbivo na nástenné 

maľby; záujem o podstatu pigmentu sa obnovil až po vykopávkach v Pompejach; anglický chemik  

sir Humphry Davy (1829) navštívil začiatkom 19.st. Pompeje a našiel malú nádobku 

s bledomodrým farbivom (preto sa egyptská modrá niekedy alternatívne nazýva pompejská 

modrá); zaujala ho svojou intenzitou a na svoje výskumy získal ešte aj kúsky modrej farby zo 

starorímskych fresiek; zistil, že farbivo sa vyrábalo z vápnika (kriedy), piesku a medi; keď ale 
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zmiešal tieto ingrediencie, vznikla iba nepoužiteľná modrastá hmota; napokon základ tajomstva 

egyptskej modrej rozlúštil o 75 rokov neskôr francúzsky geológ Fouque Ferdinand; farbivo sa 

vyrábalo v taviacich peciach, ktoré pripomínali sklárne; hlavnou surovinou na výrobu bol sklársky 

piesok, ktorý sa miešal s vápnom (prípadne s karbonátmi, sulfátmi i hydroxidmi) a s Cu-minerálmi 

(malachitom alebo kovovou med'ou) v pomere 4:1:1; zmes zahriali a potom udržiavali pri teplote 

800 až 1000 °C 27 hodín; do zmesi pridávali aj bližšie neurčené alkalické látky, ktorých zdrojom 

mohol byť nátron (soľ, ktorú používali pri vysúšaní tela zosnulých pred mumifikáciou) alebo 

popol z kostí zvierat; nemožno vylúčiť, že alkálie boli súčasťou pieskovej suroviny, ktorú starí 

Egypťania používali; presné dávkovanie prísad malo rozhodujúci význam; pokiaľ sa napríklad 

alkálií pridalo mnoho, namiesto farby vznikla látka podobná sklu bez krycích vlastností; ak pomer 

prísad a teplota boli zvolené správne, vznikol v taviacej peci pevný modrý materiál pozostávajúci 

z piesku, kúskov zelenomodrého skla a kryštálov povestnej egyptskej modrej farby; tieto kryštály 

sú syntetickou formou prírodného minerálu kuprorivaitu - CaCuSi4O10, ktorý roku 1938 objavil na 

Vezuve mineralóg Minguzzi; tento minerál je však taký vzácny, že nikdy nemohol slúžiť 

starovekým umelcom ako farbivo; výrobný postup pigmentu možno vyjadriť rovnicou: 

Cu2[(OH)2C03] + 8Si02 + 2CaCO3 -> 2CaCuSi4O10 + 3C02 + H2O; presný odtieň a žiarivosť farby 

záviseli od skúseností výrobcu, pomeru jednotlivých prísad i detailov výrobného procesu; veľké 

kryštály dávali intenzívnu tmavú modrú farbu, z menších vznikali svetlejšie odtiene; dôležitý pre 

kvalitu a odtieň bol aj spôsob drvenia a roztierania kryštálov na prášok; nech už mal výsledný 

pigment akýkoľvek odtieň, vždy to bola veľmi stála farba; v pôvodnej žiarivej podobe dokázala 

odolávať pôsobeniu žeravého egyptského slnka a prežiť celé tisícročia; národy, ktoré prevzali 

výrobu egyptskej modrej, používali možno trochu odlišné prísady; Vitruvius uvádza, že súčasťou 

prísad bolo aj jemné kovové plnidlo; výsledky najnovších analýz naznačujú, že najčastejšie to boli 

staré bronzové predmety alebo zlomky rôznych zliatin medi; v roku 2004 v laboratóriách 

univerzity v Berkeley, USA, podrobili detailnému výskumu dva modré pigmenty; prvá vzorka 

egyptskej modrej pochádzala z chrámu v Karnaku z obdobia 1500 pr.Kr.; druhú vzorku odobrali 

autori zo stredovekej fresky z 1.stročia v kostole v St. Romain-en-Gal vo Francúzsku; obe vzorky 

podrobili najprv optickému mikroskopickému výskumu, následne elektrónovej mikroanalýze a 

rtg-difrakčnej analýze; študovali ich aj energio-disperznou a vlnovo-disperznou neutrónovou 

aktivačnou analýzou a katódovou a termoluminiscenčnou analýzou; zistili, že Cu sa vo farbive 

nachádza v dvoch rôznych formách; prvá sklovitá, na med' bohatá zložka farbiva obsahuje málo 

cínu, takže je zrejmé, že pri výrobe sa do pigmentu nepridával ako zdroj medi bronz; druhá fáza je 

produktom oxidácie pôvodnej sklovitej hmoty a zodpovedá minerálu tenoritu (CuO); jej podiel je 

podstatne menší ako podiel sklovitej zložky; tvorí oxidačné zóny pigmentových zŕn; jej zloženie 

odporuje predstave, že ako základná minerálna zložka obsahujúca med' bol použitý malachit  

Cu2[(OH)2/C03], ktorý sa zvyčajne vyznačuje prímesou chrómu; pomerne vysoké obsahy niklu a 

chrómu v tejto fáze (zinok a olovo sú prítomné len v stopových koncentráciách) poukazujú na 

zdroj medi v horninách ultrabázického charakteru s veľmi nízkym obsahom zložky SiO2; 

pravdepodobným zdrojom medi starých Egypťanov mohol byť také materiál v Gabbro Akarem vo 

Východnej púšti 
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Horovo oko 

 

farby fosforeskujúce - moderné farby pohlcujúce ultrafialové žiarenie a odrážajúce viditeľné svetlo dlhších 

vlnových dĺžok; časom efekt stráca účinnosť 

farby glejové - zmes zohriateho živočíšneho alebo rastlinného gleja a farbiva rozpustného vo vode; glej spája 

čiastočky farbiva medzi sebou a súčasne spevňuje podklad; glejová farba dobre kryje, rýchlo 

zasychá a po zaschnutí odoláva oteru; používaná od praveku, dnes široké použitie v propagačnej 

grafike, dekoratívnej maľbe, divadelníctve (pozri kulisy, kašírovanie); pozri glejová maľba, 

litopon/ zinkolit/ Griffitova bieloba; bolus biely 

tzv. farby gobelínové - vodou riedené farby používané pri gobelínovej maľbe 

farby grafické - farby tlačiarenské 

farby gumotlačové - pigment s rýchlo sa vyparujúcim pojivom 

farby harmonické - farby ležiace vo farebnom kruhu vedľa seba, farebne príbuzné; príbuznosť sa môže prejaviť 

svetelnými odtieňmi jednej farby alebo vzťahom farby primárnej a sekundárnej (žltá - oranžová) 

alebo primárnej a terciálnej (žltá - žltooranžová) ap.; farby harmonické pôsobia upokojujúco, 

vyrovnane; pozri farby komplementárne/ doplnkové; farby kontrastné, farby decentné; tzv.staré 

farby 

 

 
 

farby heraldické - heraldické farby 
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farby hĺbkotlačové - farby tlačiarenské/grafické; pigment s rýchlo sa vyparujúcim olejovým pojivom; pozri 

čerň hĺbkotlačová 

farby hnedé - pozri pigmenty a farbivá hnedé 

farby chroma - moderné farby riediteľné vodou; obsahujú vyšší typ akrylovej živice; používajú sa rovnakým 

spôsobom ako farby akrylové, akvarelové, gvašové, olejové a tuš; rýchlo zasychajú a potom sú vo 

vode nerozpustné; majú väčšiu farbiacu a kryciu silu; zdravotne bezpečné 

farby kameňotlačiarenské - pigment s olejovým pojivom 

farby kníhtlačiarske - typ farieb tlačiarenských/grafických 

farby komplementárne/farby doplnkové  -  platí, že každá farba primárna má svoju ako svoju 

komplementárnu farbu náprotivnú farbu sekundárnu; z toho plynie, že komplementárne farby 

môžu byť tak primárne (čisté) ako sekundárne (lomené); zmiešaním farieb komplementárnych - 

lomených vznikajú farby sivé; dvojica farieb komplementárnych vytvára najväčší farebný 

kontrast, pôsobí veľmi vzrušujúco a dynamicky; napr. hlavný predstaviteľ orfizmu Delaunay bol 

presvedčený, že farba, ktorá nemá komplementárny náprotivok, sa v atmosfére lomí a vyvoláva 

všetky farby spektra (pozri simultálny kontrast, komplementárny kontrast, simultaneizmus); v 

2.pol.19.st. vypracovaná divizionizmom maľba založená na užívaní farieb čistých a 

komplementárnych (pozri pointilizmus); pozri farby harmonické, svetlo odrazené 

 

-komplementárne farby ležia vo farebnom kruhu (pozri Ostwaldov farebný kruh) oproti sebe: 

červená - zelená; žltá - fialová; modrá - oranžová 

 

Smith: teória doplnkových farieb vychádza z aditívneho miešania farieb (farebných svetiel): 

ak vieme, že primárnymi farbami svetelnými sú modrofialová (modrá), zelená a červenooranžová 

(červená) a o vzájomnom miešaní platí, že dve primárne dávajú sekundárnu farbu, potom tiež 

platí, že dve svetelné farby dávajú sekundárnu svetelnú (tá je súčasne primárnou farbou 

pigmentovou): 

 

modrofialová (modrá) + zelená = azúrová 

červenooranžová (červená) + zelená = žltá 

červenooranžová (červená) + modrofialová (modrá) = purpurová 

 

potom platí, že: 

doplnkovou farbou (čiže sekundárnou svetelnou, t.j. primárnou farbou pigmentovou) k 

modrofialovej je žltá (červenooranžová + zelená) 

                      k červenooranžovej je azúrová (modrofialová + zelená) od toho sú odvodené  

                      komplementárne dvojice  pigmentových farieb: 

modrá - oranžová (červená + žltá) 

žltá - fialová (červená + modrá) 

červená - zelená (modrá + žltá) 

 

podrobné dvojice ďalších komplementárnych farieb pod heslom komplementárny kontrast; 

význam pre maliarsku prax pracujúcu s veľkými plochami: pozri kontrast zmiešaný; orfizmus 
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Komplementárne dvojice pigmentových farieb 

 

farby kontrastné - farby, ktoré napomáhajú vytvárať farebný (alebo aj svetelný) kontrast; ide o farby 

komplementárne - t.j. vo farebnom kruhu sa nachádzajú oproti ostatným farbám obrazu; pozri 

farebný akcent; expresionizmus; V. W. Gogh 

 

 
 

farby kníhtlačiarenské - farby tlačiarenské/grafické; pigment s olejovým pojivom 

farby krycie - nepriesvitné farby, kryjúce spodnú, farebne odlišnú vrstvu; nepriesvitnosť ovplyvnená stupňom 

farebného lomu (pozri lom svetla), pojidlom, špecifickou váhou farbiva a jeho ďalšími 

vlastnosťami (napr. krystaličnosťou), ale aj silou nánosu; nerastné látky (červeň benátska a 

indická, oker pálený) kryjú lepšie, lazúrové (priesvitné) farby kryjú menej; tzv. krycie farby sú 

zmesi gleja, kriedy a vodovej farby; zvyčajne používané na nástenné maľby a plagáty, ale často aj 

k umeleckej tvorbe; nepriehľadná farba, podobná gvašu, so schopnosťou prekryť podmaľbu; často 

závislá od hustoty pigmentu (pozri pigmenty krycie s ohľadom na akvarelovú maľbu); pozri krycia 

schopnosť; lazúrové pigmenty, lazúrové farby; maľba na skle 

farby latexové - moderná vodou riediteľná farba, ktorá ako pojidlo obsahuje disperzie umelých živíc; jej 

súčasťou je zvyčajne litopon 

farby lazúrové - lazúrové farby/transparentné farby 

farby litografické - typ farieb tlačiarenských/grafických, ktoré sa delia ďalej na litografické farby kriedové, 

litografické farby pérové a litografické farby pre kameňotlač 

farby litografické kriedové - špeciálne litografické farby, ktoré umožňujú reprodukciu kriedovej alebo 

pastelovej predlohy 
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farby litografické perové - špeciálne litografické farby na báze mastného tušu (pozri tuš litografická), 

umožňujúce reprodukciu perokresby/perovky (pozri perová litografia) 

farby litografické pre kameňotlač - špeciálne litografické farby pre kameňotlač 

farby liturgické/farby cirkevného roku - farby paramentov katolíckeho rítu, ktorých užívanie počas 

cirkevného roku určuje Rímsky misál z r.1570; symbolické použitie farieb pomerne voľné, na 

konci 12.st. sa ustálila záväznosť symboliky; potvrdená tridentským koncilom v 16.st.; zakázanou 

liturgickou farbou modrá a žlť (pozri purpur); liturgickými farbami boli pôvodne čierna, biela, 

zelená, červená, viazané so symbolikou štyroch živlov (zem, vzduch, voda, oheň), neskoršie k nim 

pribudla fialová, doposiaľ zastupovaná červenou; pozri symbolika farieb, farby adventné 

symbolika: 

čierna (zem): smrť, smútok 

biela (vzduch, svetlo): čistota, nevinnosť; určená pre Vianoce, Veľká noc, mariánske sviatky, 

sviatky panien, svätíc, cirkevných otcov 

zelená (voda): nádej, život; určená pre nedele počas svätodušných sviatkov a adventu 

červená (oheň): krv, očistný oheň / niekedy zastúpená ružovou; určená pre svätodušné sviatky, 

sviatky mučeníkov 

fialová/purpurová: pokánie; určená pre advent , pôst (pozri pôstne súkno) 

 

pozri kasula, zelený štvrtok, biela sobota, biret 

 

Lurker v súvislosti s heslom purpur: Tomáš Akvinský spája farby v starozákonnej liturgii s 

kresťanskými hodnotovými pojmami (biela - čistota, hyacintová/zlatožltá - túžba po nebu, 

karmínová - láska, purpurová - mučeníctvo) 

 

farby lokálne - aktuálna farba objektu alebo povrchu neovplyvneného tieňmi, svetlami alebo inými faktormi, 

napr. susednou farbou; v maliarstve chápaná ako prirodzená objektívna súčasť predmetu, 

nezávislá na skresľujúcich zákonoch videnia (pozri perspektíva vzdušná, farebná indukcia); vo 

farebnej kompozícii je preto lokálna farba podávaná vo svojej vlastnej zmyslovej hodnote, 

nezávisle na ostatných farbách a tónu týchto farieb nie je približovaná; nereflektuje ani susedné 

farby (pozri farebná indukcia), nepodriaďuje sa jednotiacemu farebnému tónu alebo nie je 

modifikovaná perspektívou vzdušnou alebo svetelnou; odlišnosť a vlastnú zmyslovú hodnotu 

farieb zdôrazňovalo knižné maliarstvo a maliarstvo tabuľové vo stredoveku (Grünewald, H.van 

Goes); v novodobom maliarstve: fauvizmus, sociálne maliarstvo 20.rokov (pozri sociálny 

realizmus) atď.; lokálna farebnosť opustená napr. impresionistami a expresionistami; opakom 

farby lokálnej je farba javová; pozri tón lokálny; insitné umenie 

farby lomené - farby, ktoré vznikli zmiešaním; výsledná farba pri miešaní farebných pigmentov, keď dve farby 

čisté vždy dajú farbu menej jasnú a výraznú; lomenými farbami sú všetky farby sekundárne a 

terciálne; ďalším miešaním farieb lomených medzi sebou vznikajú rôzne druhy sivej; pozri 

farebný akcent, perspektíva farebná 

 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU

KEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgdii=9p2YA4LQM

1_eEM%3A%3B9p2YA4LQM1_eEM%3A%3BmbNrhQutWKKgOM%3A&imgrc=9p2YA4LQ

M1_eEM%3A 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgdii=9p2YA4LQM1_eEM%3A%3B9p2YA4LQM1_eEM%3A%3BmbNrhQutWKKgOM%3A&imgrc=9p2YA4LQM1_eEM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgdii=9p2YA4LQM1_eEM%3A%3B9p2YA4LQM1_eEM%3A%3BmbNrhQutWKKgOM%3A&imgrc=9p2YA4LQM1_eEM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgdii=9p2YA4LQM1_eEM%3A%3B9p2YA4LQM1_eEM%3A%3BmbNrhQutWKKgOM%3A&imgrc=9p2YA4LQM1_eEM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgdii=9p2YA4LQM1_eEM%3A%3B9p2YA4LQM1_eEM%3A%3BmbNrhQutWKKgOM%3A&imgrc=9p2YA4LQM1_eEM%3A
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Farby primárne, sekundárne, terciálne 

 

farby luminiscenčné - moderný typ svietivých farieb; pozri farebný zmysel 

farby Marsove - Marsove farby 

farby meditlačiarenske/farby meditlačové - typ farieb tlačiarenských/grafických 

farby metametrické - www: farby v prírode, ktoré sa javia ako zhodné, ale majú iné spektrálne zloženie; pozri 

spektrum 

farby muflové - muflová farba 

farby nebeské - nebeské farby 

farby nepestré - vnem farby, ktorá nemá farebný tón; pozri farba lomená 

farby nestále - farby alebo pigmenty, ktoré blednú, keď sú vystavené svetlu; pozri svetelná stálosť, stálosť farby 

farby neutrálne - achromatické farby: biela, sivá, čierna 

farby nové - nové farby 

farby ofsetové - pigment s olejovým alebo fermežovým pojivom 

farby olejové - pozri olejomaľba, olejová farba, maliarske techniky, technika olejomaľby, paleta základných 

farieb pre olejomaľbu, pigmenty a farbivá, mastek; cachetage; balzam kanadský, 

litopon/zinkolit/Griffitova bieloba, bixín 

farby olejové rýchloschnúce - siena prírodná 

                                                   umbra pálená 

                                                   bieloba olovnatá 

                                                   pruská modrá 

                                                   kobaltová modrá 

pozri krakelura 

 

farby olejové stredneschnúce - červeň Marsova 

ftalocyaninové farby: modrá monastral 

chromové farby:chromoxid tupý 

chromoxid ohnivý 

chromová zeleň-viridian 

chromová zeleň-rumelka zelená 

chromová žltá 

chromová oranž 

citrónová žltá-barnatá žltá 

siena pálená 

modrá blankytná 

zelená tyrkysová 

zem zelená 

kobaltová violeť 

 

farby olejové pomalyschnúce - sráž alizarinová 

bieloba titanová 
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bieloba zinková 

oker svetlý 

ultramarín modrý 

kadmiové farby: kadmium červené 

kadmium žlté 

čerň lampová 

čerň slonová 

 

farby panafrické - panafrické farby 

farby panarabské - panarabské farby 

farby panslovanské - panslovanské farby 

farby pasívne - pasívne farby 

farby pastelové  - pozri pastel 

farby pestré - vnem farby s farebným tónom; porovnaj termín tzv. farba pestrá ilustračná; pozri tzv. nové farby; 

farebná pestrosť; Jenský kódex 

farby, pigmenty a farbivá - pigmenty a farbivá 

farby primárne - farby základné, ktoré je nemožné namiešať: červená, žltá, modrá; ich zmiešaním vznikajú 

farby sekundárne; v praxi však to nie je jednoznačné, nakoľko základné tóny jednotlivých farieb 

neexistujú ako pigmenty 

 

-základné farby zložené z pigmentov (červená, žltá, modrá), ktoré nemožné namiešať a z ktorých 

sa miešajú farby sekundárne; každá primárna farba má komplementárnu farbu, ktorá vzniká 

zmiešaním zvyšných dvoch primárnych farieb; tieto základné farby na báze pigmentov sú 

sekundárnymi svetelnými farbami, vzniknutými z primárnych svetelných farieb aditívnym 

skladaním (miešaním); pozri farebný kruh 

 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU

KEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgrc=86QOAFaIFE

G-bM%3A 

 

 
 

 

farby primárne svetelné - Smith: modrá (modrofialová) s kratšími vlnovými dĺžkami, zelená (stredné vlnové 

dĺžky), červená (červenooranžová) s dlhšími vlnovými dĺžkami; tieto tri farby stačia na vytvorenie 

bieleho svetla (pozri farebné zložky bieleho svetla); zmiešaním (aditívne skladanie) vznikajú 

sekundárne svetelné farby: 

 

purpurová (modrofialová + červenooranžová) 

azúrová (zelená + modrofialová) 

žltá (červenooranžová + zelená) 

 

-sekundárne svetelné farby sú pre maľbu pracujúcu s pigmentmi farbami primárnymi/základnými 

farbami 

 

pozri aditívne miešanie farieb, subtraktívne miešanie farieb; pigment 

 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgrc=86QOAFaIFEG-bM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgrc=86QOAFaIFEG-bM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4Q7AkINQ&biw=1850&bih=995#imgrc=86QOAFaIFEG-bM%3A
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-more je modré, lebo voda viac pohlcuje lúče z červenej časti slnečného spektra (väčšej vlnovej 

dĺžky; pozri farebné zložky bieleho svetla) ako z modrej a vodná vrstva hrubšia ako meter pohltí 

červené svetlo takmer úplne; ak teda nepôsobia ďalšie faktory, ktoré môžu farbu mora ovplyvniť 

tiež (morské riasy alebo rôzne farebné odrazy oblohy), vnímame hladinu ako modrú 

 

 
 

farby sekundárne - vznikajú zmiešaním farieb primárnych v rovnakom pomere:  

červená + modrá = fialová 

modrá + žltá = zelená 

žltá + červená = oranžová 

proti farbe primárnej vo farebnom kruhu leží farba komplementárna z radu farieb sekundárnych 

 

 
 

farby spektrálne - spektrálne farby 

tzv. farby staré - tzv. staré farby 

farby studené - farby v okruhu modrofialových, t.j. farby kratších vlnových dĺžok: zelená, modrá, fialová a ich 

studené varianty; pozri pasívne farby, farby teplé 

 

https://www.google.sk/search?q=cool+colors&espv=2&biw=1850&bih=995&site=webhp&tbm=i

sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlyPK8o5DMAhUCAxoKHWHQBGoQsAQIG

Q&dpr=1#imgrc=VgN8KIA-2W5yeM%3A  

 

https://www.google.sk/search?q=cool+colors&espv=2&biw=1850&bih=995&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlyPK8o5DMAhUCAxoKHWHQBGoQsAQIGQ&dpr=1#imgrc=VgN8KIA-2W5yeM%3A
https://www.google.sk/search?q=cool+colors&espv=2&biw=1850&bih=995&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlyPK8o5DMAhUCAxoKHWHQBGoQsAQIGQ&dpr=1#imgrc=VgN8KIA-2W5yeM%3A
https://www.google.sk/search?q=cool+colors&espv=2&biw=1850&bih=995&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlyPK8o5DMAhUCAxoKHWHQBGoQsAQIGQ&dpr=1#imgrc=VgN8KIA-2W5yeM%3A
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farby svetlotlačové - pigment s olejovým alebo fermežovým pojivom; pozri fermež 

farby sýte - farby s veľkým obsahom farbiva, bez prísad čiernej, bielej alebo sivej farby; farby s veľkou 

farebnou intenzitou; pozri sýtosť farby; tingatinga; kontrast zmiešaný 

 

 
 

E. Vuillard: Po večeri (1900) 
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E. Nevan: Krajina s chalupou (1948) 

 

farby temperové - farby zložené z farebného prášku a pojiva: kazeín, glej alebo emulzia vaječná; rozpustné vo 

vode alebo oleji; pozri tempera, paleta 

farby teplé - farby aktívne; farba žltá, oranžová, červená, hnedá; pozri perspektíva farebná 

 

            
              

farby terciálne - vznikajú zmiešaním rovnakého množstva farby primárnej s farbou sekundárnou; napr. 

červená + fialová  = červenofialová 

červená + oranžová  = červenooranžová 

červená + zelená  = zemitá hnedá 

žltá + zelená  = žltozelená 

žltá + oranžová  = žltooranžová 

žltá + fialová  =  teplá sivá 

modrá + fialová  =  modrofialová 

modrá + zelená  =  modrozelená 

 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU

KEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4QsAQIGg&biw=1850&bih=995#imgrc=L0sBGs1-

dZKXvM%3A  

 

https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4QsAQIGg&biw=1850&bih=995#imgrc=L0sBGs1-dZKXvM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4QsAQIGg&biw=1850&bih=995#imgrc=L0sBGs1-dZKXvM%3A
https://www.google.sk/search?q=color+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWhsq5k5DMAhXCnBoKHZl6CY4QsAQIGg&biw=1850&bih=995#imgrc=L0sBGs1-dZKXvM%3A
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farby tixotropné - stužená kvapalina, ktorá sa stáva kvapalinou až potom, čo je natretá alebo namiešaná 

farby tlačiarenské - farby grafické; podľa zloženia, ktoré zodpovedá technike tlače sa delia: farby 

hĺbkotlačiarenské, farby kníhtlačiarenské, farby meditlačové, farby litografické atď.; ide o 

syntetické farby a umelé minerálne farby, rovnako ako o najrozšírenejšiu farbu čerň tlačiarenskú, 

vyrobenú zo sadzí, fermeže a dechtových farbív; prísadu ťažkých tlačiarenských farieb tvorí 

bieloba miešacia, ktorá bráni zrážaniu farieb na štočkoch; pozri tampón; zeleň cinobrová, zeleň 

hodvábna, žlť hamburská, kolínska, parížska; zeleň chrómová; kadmium červené, žlť kadmiová, 

naftol-karmamid/ naftolový karmín, bieloba zinková; lazúrové farby/transparentné farby; Ideal 

Book 

farby transparentné - lazúrové farby 

farby v Biblii - Nový bibl. slovník: prídavné mená označujúce farby sa v Starom a Novom zákone objavujú 

zriedkavo;  jednak preto, lebo Biblia rozpráva o Božom jednaní s národom, a nie subjektívnych 

estetických zážitkoch tohto národa; aj keď sa objavujú opisy prírody, prevládajú skôr výrazy 

údivu, zodpovedajúce majestátu Stvoriteľa; druhý dôvod je obecnejší a lingvistický; biblická 

hebrejčina nemala k dispozícii súbor vysoko vyvinutých slov na vyjadrenie farieb; presné určenie 

farby bolo preto ťažké, ak nie nemožné, iba ak by sa použilo metafory; tento dôvod, ktorý sa na 

prvý pohľad vyzerá ako lingvistický, sa nakoniec ukazuje ako psychologický; každá seba 

primitívnejšia kultúra rozvíja taký slovník, ktorý dokonale vyjadruje jej myšlienky a želania; 

jazyková chudoba ukazuje na chýbajúci záujem o farby ako estetickú skúsenosť hebrejského ľudu; 

zabývali sa skôr materiálom, z akého bol tovar vyrobený a vďaka ktorému mal určitú farbu; veľa 

ich výrazov pre farby vyjadruje skôr pôvod ako odtieň; napr. ’argaman  (pozri agraman) je 

zvyčajne prekladané ako purpur; ide on červeno purpurovú látku, zvyčajne vlnenú; ’argaman je 

prevzaté slovo, ktoré pravdepodobne znamená „daň“; iné podobné slová (šani, karmil, tola) buď 

odkazujú na murex, mäkkýša, z ktorého sa získava drahé farbivo, alebo na červca, ktorý poskytuje 

sýtu červenú farbu; v dôsledku toho Hebrej nepovažuje toho, kto je oblečený do purpuru, 

predovšetkým za krásneho, či ide o boháča alebo kráľa; a človek vo vrecovine pre neho 

nepredstavuje ošklivý objekt, ale žobráka alebo kajúcnika; tento prístup uľahčuje symbolické 

užívanie farieb, ktorého sme svedkami v Zjavení Jána; aj preklady Písma niekedy užívajú výrazy 

„šarlátový“ alebo „karmínový“ takmer ako synonymá, tak málo sa kládol dôraz na presnú farbu; 

výnimku tvorí výraz šašar – „červeno sfarbený, rudka“  (Jeremiáš 22,14; Ezechiel 23,14); išlo 

o oxid železa jasno červenej farby, ktorý sa hodil na nástenné maľby, nie na farbenie odevov; 

pisatelia Nového zákona síce boli dokonale vybavení rozsiahlym a flexibilným slovníkom farieb, 

ale vzhľadom na objekt svojho záujmu (Ježiša Nazaretského) sa o farby zaujímali ešte menej ako 

starozákonní pisatelia;  v každom prípade stálosť odtieňov a v dôsledku toho presná terminológia 

museli čakať až na príchod čisto chemických farbív, ktoré sa dajú lepšie kontrolovať, takže  je 

možné vytvoriť vzorníky farieb; na Grékov ďaleko viac pôsobil kontrast medzi svetlom a tieňom 

ako medzi rôznymi farbami, t.j. mali klon vidieť a opisovať všetky farby ako čierne a biele; preto 

vytvorili pozoruhodne bohatú slovnú zásobu na popis stupňa lomného svetla; keď si to 

uvedomíme, mizne veľa imaginárnych; polia v Jánovom evanjeliu (4,35) „nezbeleli k žatve“, ale 
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žiarou; Exodus (25,4) rozlišuje „purpurovo fialovú, nachovú a karmínovú“ nielen preto, že všetky 

symbolizovali bohatstvo, ale preto, lebo ich pisateľ chápal ako príbuzné, snáď sotva rozoznateľné, 

lebo mali „tmavú“ a nie „svetlú“ farbu podobného pôvodu, a všetky sa používali na farbenie 

textílií, t.j. patrili k ľudským a nie prírodným výtvorom  

farby vianočné - vianočné farby 

farby vodové - riediteľné vodou, napr. farby akvarelové a temperové; pozri zvlhčovadlá, bixín; kolorovanie 

farby voskové - pozri voskové techniky; paleta 

farby zemité - zemité farby  

farby železité - pozri Marsove farby 


