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ALEKSANDRA  
FRĄTCZAK-BIŚ
Osobista stylistka. Personal shopper.  
Trenerka wizerunku biznesowego.

Jestem autorką książek Ubierz się w kolor. Taj-
niki analizy kolorystycznej, Jak ubrać się do 
pracy? Biznesowy dress code dla kobiet, Sty-
lowy wizerunek w pracy. Zeszyt ćwiczeń oraz 
Znajdź swój styl. 

Chciałabym zostać nauczycielką stylu dla 
wszystkich Polek. Moim marzeniem jest, abyś 
znała swoje kolory, fasony, konkretne rozwią-
zania, a moją misją – abyś czuła się atrakcyjna 
w każdym stroju, jaki masz na sobie.

Tworzę bloga o stylizacji: www.kodstylu.pl. 
Prowadzę warsztaty inspiracyjne i szkolenia 
z zakresu budowania wizerunku biznesowego 
i dress code’u. Organizuję webinary i tworzę 
kursy online.

Szukam spójności pomiędzy charakterem 
człowieka, jego działalnością zawodową i za-
wartością szafy. Towarzyszę klientom w prze-
glądach szaf i racjonalnych zakupach.

Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu 
i coachem. 

http://www.kodstylu.pl
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OD AUTORKI
Cieszę się, że sięgasz po tę książkę. 

Oznacza to, że chcesz podnieść swoją świa-
domość wizerunkową, urozmaicić codzienny 
wygląd i podkreślić urodę poprzez odpowied-
nie zestawienia kolorystyczne.

Po przeczytaniu książki poczujesz, że kolor 
ma moc, i zapragniesz z niej korzystać. Od-
kryjesz magię koloru, tak jak ja to zrobiłam 
kilkanaście lat temu. Początkowo moja przy-
goda z kolorem była związana z makijażem 
      – okazał się on jednak dla mnie zbyt wąską 
specjalizacją. Zapragnęłam ubierać w kolor. 
Pomogły mi w tym szkolenia z zakresu analizy 
kolorystycznej i stylizacji, na których uczyłam 
się od najlepszych. Udało się! Z pasji do ludzi 
i ubrań zostałam osobistą stylistką i od tego 
momentu zmieniam wizerunek moich klientów. 
Przeprowadzam analizy kolorystyczne, dobie-
ram fasony do typu sylwetki, robię przeglądy 
szaf i pomagam w zakupach. Pracuję również 
z klientami biznesowymi: organizuję warsztaty 
i szkolenia dla firm. Kompleksowo zajmuję się 
kreowaniem wizerunku osobistego.

Podczas kilkuletniej pracy jako stylistka zauwa-
żyłam, że w większości szaf zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn brakuje koloru. Są szarości, czerń, 
granat, beże i brązy. Najczęstszym powodem 
takiego wyboru jest nieumiejętność dobierania 
kolorów i łączenia ich w sposób korzystny dla 

codziennego wizerunku. Dlatego też powstała ta 
książka – dzięki moim klientom i dla nich. 

W tym miejscu chciałabym podziękować 
wszystkim osobom, które pokazały mi, że wy-
danie własnej publikacji jest na miarę moich 
możliwości, i swoimi pomysłami pomagały 
mi spełniać to marzenie. Dziękuję wszystkim 
moim klientom, którzy codziennie inspirują 
mnie do działania. Dziękuję Wam za zaufanie, 
którym mnie obdarzacie. 

Specjalne podziękowania kieruję również do 
całej ekipy pracującej nad wizualnymi aspek-
tami tej publikacji.

***

Ciąg dalszy części „Od autorki” dopisuję 
w czerwcu 2019 roku, trochę ponad pięć lat od 
momentu, gdy powstawało pierwsze wydanie 
tej książki. Dzisiaj, bogatsza o tysiące godzin 
pracy nad szukaniem kolorów dla moich klien-
tów, kilka dodatkowych szkoleń i wiele ekspe-
rymentów, postanowiłam odświeżyć i rozbu-
dować kolorystyczny niezbędnik osoby, która 
chce poznać system analizy dwunastu typów 
urody.

Czym różni się obecne wydanie od orygina-
łu? Ma treść uzupełnioną o zagadnienia, które 
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sprawiały największą trudność czytelniczkom 
i klientkom (bo to głównie kobiety interesują się 
analizą kolorystyczną), a które nie pojawiły się 
w poprzedniej wersji. Powstały rozdziały o tym, 
jak samodzielnie określić typ urody, w jaki spo-
sób zmieniać kolor włosów, oraz pojawiło się 
więcej inspiracji z zakresu makijażu. Na końcu 
książki znajdziesz listę kolorów z ich graficzną 
interpretacją, możesz jej używać jako ściągi.

Zmieniłam też podejście do zdjęć: zrezygno-
wałam z męskich modeli, nie pojawiają się ko-
biety w ubraniach i pełnym makijażu.

Każda z przedstawicielek dwunastu typów 
urody jest przedstawiona w kilku opcjach, 
a nie w jednej, jak było wcześniej. Wybrałam 
też reprezentantki z farbowanymi włosami czy 
makijażem permanentnym, aby pokazać, jaka 
może być różnorodność urody w obrębie każ-
dego z typów.

Aleksandra Frątczak-Biś
www.kodstylu.pl
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WSTĘP
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Książka Ubierz się w kolor ma za zadanie po-
kazać Ci z bliska magię koloru, odkryć przed 
Tobą zasady jego doboru i pomóc określić 
Twój typ kolorystyczny.

Analiza kolorystyczna to proces polegający na 
badaniu, które kolory są korzystne dla urody, 
i zmierzający do określenia typu kolorystycz-
nego. To zabawa barwą za pomocą chust 
garderobianych, próbek koloru i ram kolory-
stycznych. Najlepiej, gdy analiza jest przepro-
wadzana przez doświadczonego kolorystę, 
który zadba o odpowiednie oświetlenie, wa-
runki i narzędzia potrzebne do jej wykonania. 
Ale być może dzięki tej książce wyczulisz oko 
na niuanse kolorów tak bardzo, że będziesz 
w stanie sama określić swój typ kolorystycz-
ny. Nawet jeżeli stwierdzisz, że potrzebna jest 
fachowa ocena kolorysty, książka pomoże Ci 
poznać zasady panujące w świecie kolorów. 
Gdy już poznasz swój typ urody, dobór kolo-
rów będzie o wiele łatwiejszy.

Kolory przyporządkowane do danego typu 
kolorystycznego mają wpływ na naszą urodę 
przede wszystkim wtedy, gdy są noszone bli-
sko twarzy. Kolor Twoich spodni, butów czy to-
rebki nie oddziałuje na wygląd bezpośrednio, 
jednak te części garderoby powinny pasować 
do pozostałych i tworzyć zestawienie zgodne 
z wytycznymi Twojego typu urody. Pamiętaj, 
że kolorystyka ubrania powinna być dobrana 
również do typu sylwetki, zgodnie z zasadą: 
ciemne kolory pomniejszają i oddalają, jasne 
– powiększają i uwypuklają. 

Na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć: Jak pro-
miennie dziś wyglądasz! Nie zrobiłaś ze sobą 
nic specjalnego, a jednak znajomi Cię kom-
plementowali. W innych okolicznościach usły-
szałaś coś zupełnie innego: Źle się czujesz? 
Nie wyspałaś się? Coś się stało? Chorowałaś 
ostatnio? Nic przecież się nie zmieniło: te same 
włosy, ta sama skóra i oczy, ten sam makijaż. 
Wyspałaś się nawet. 

Prawdopodobnie winne tego zamieszania były 
Twoje ubrania, a ściślej mówiąc: ich kolor.

Kolor ma niesamowitą moc. Wiedzą o tym 
nie tylko specjaliści od tworzenia wizerunku, 
ale także psycholodzy, projektanci i architek-
ci wnętrz. To, jakimi kolorami się otaczamy, 
wpływa na nasze samopoczucie. To, w jaki ko-
lor się ubierzemy, wpływa na nasz wizerunek 
i na to, jak odbiera nas otoczenie. Na pewno 
wiesz, jak jesteś postrzegana, gdy ubierzesz 
się w odcienie szarości czy beżu – bardzo 
spokojne, zgaszone, neutralne. Nie wyróżniasz 
się wtedy z tłumu. Gdy natomiast zdecydujesz 
się na czerwień, jesteś odbierana jako osoba 
silniejsza, pełna pasji, seksowna, ale może też 
agresywna i wojownicza.

Możesz nosić większość kolorów. Kluczowy 
jest ich odcień. Odpowiednio dobrany pod-
kreśla Twoją naturalną kolorystykę, odświeża 
twarz, łagodzi rysy. Źle dobrany gasi odcień 
skóry, zmieniając go w zielonkawy, postarza, 
pogłębia cienie pod oczami, podkreśla niedo-
skonałości i przebarwienia.
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Czy typ kolorystyczny jest nam dany raz na za-
wsze? Paleta może się odrobinę zmienić z wie-
kiem. Gdy się starzejemy, nasza wyrazistość 
maleje, kolorystyka traci intensywność. Rzad-
ko jednak zmieniamy wtedy typ kolorystyczny. 
Może nas kusić, aby zmienić kolor włosów 
na jaśniejszy, gdy próbujemy ukryć siwiznę. 
Czy każda z nas może mieć jasne włosy? Nie 
– więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 
o zmianie koloru włosów. 

Czy typ urody można zmienić? Nie możesz 
zmienić swojego naturalnego typu kolory-
stycznego, ale metamorfozy są możliwe. Jeżeli 
zmieniasz kolor włosów na inny z Twojej palety 
lub z palety tak zwanego typu siostrzanego, 
wszystko będzie OK. Jeżeli zaczniesz się po-
ruszać w obszarze kolorystycznym typów opo-
zycyjnych, niepasujących, będziesz wyglądać 
nienaturalnie, uroda będzie przerysowana, 
a wizerunek może stać się tandetny. Podobnie 
jest z makijażem: każdy z typów ma dedyko-
waną sobie intensywność, wyrazistość i tem-
peraturę. Trzymając się zasad, możesz dodać 
sobie wyrazistości, „domalować się” do kolo-
rów, które bez makijażu byłyby dla Ciebie za 
ciemne, za jasne, za ostre albo zbyt rozmyte. 
Przesadzenie z ilością kosmetyków może dać 
efekt przemalowania.

Niektóre metamorfozy wymagają więc pew-
nych zmian: ufarbowania włosów, przyciem-
nienia henną brwi i rzęs oraz wykonania 
mocniejszego makijażu. Są też takie, które 
zmieniają nasz wizerunek diametralnie. Tych 
nie polecam – wymagają ogromnych starań, 
a rzadko wyglądają naturalnie.

WYNIK ANALIZY 
KOLORYSTYCZNEJ  
TO NIE WYROK
Często się zdarza, że w palecie przeznaczo-
nej dla Twojego typu kolorystycznego nie ma 
Twojego ulubionego koloru. Czy musisz się go 
wyrzekać? Niekoniecznie.

Poznanie swojego typu urody pozwoli Ci na 
małe oszustwa stylizacyjne. Czym byłyby za-
sady, gdyby nie można było ich łamać? Gdy 
już opanujesz wszystkie, będziesz swobodnie 
łączyć kolory i dobierać je odpowiednio do 
swojego typu urody. Poznasz również typy, któ-
re są na tyle podobne do Twojego, że będziesz 
mogła łagodnie, za pomocą małych modyfika-
cji, zmieniać swój wizerunek. Nauczysz się ze-
stawiać ze sobą kolory w ten sposób, żeby do 
swojej palety dodawać te, które teoretycznie 
nie powinny pasować. Kolorysta nigdy nie na-
rzuca Ci swojej wizji – wskazuje tylko odcienie, 
które są dla Ciebie korzystne, i podpowiada, 
których unikać.

Gdybym miała podzielić kolory na te pasujące 
i niepasujące do poszczególnych osób, stwo-
rzyłabym kilka zestawów. Pierwszy to odcienie, 
w których wyglądasz jak milion dolarów, naj-
bardziej trafione, wręcz idealne (tych niestety 
jest niewiele). Drugi to paleta barw dobrych, 
ale nie tak fantastycznych jak poprzednie (tych 
mamy bardzo dużo). Te dwa zestawy zazwy-
czaj tworzą paletę Twojego typu urody. To ko-
lory, które służą Ci najbardziej. 
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To jednak jeszcze nie koniec! Mamy trzeci 
zestaw: kolory, które mogłabym określić jako 
poprawne, ale niepodkreślające urody w zna-
czący sposób. Podczas analizy komentuję je 
słowami: mógłby być, ale mamy już lepsze 
(ten zestaw również jest dość spory, ale rzadko 
jego elementy dostaniesz ode mnie w palecie). 
Czwarty zestaw to kolory złe: postarzające, 
dodające powagi, sprawiające, że wyglądasz 
blado lub niezdrowo, podkreślające cienie pod 
oczami, przebarwienia, popękane naczynka 
i inne niedoskonałości twarzy.

Jak myślisz, który zestaw jest najważniejszy 
z mojego punktu widzenia? Oczywiście czwar-
ty! To te kolory powinnaś zapamiętać najbar-
dziej i unikać ich jak ognia. Cała reszta będzie 
albo piękna, albo co najmniej poprawna.

CZY MĘŻCZYŹNI  
PODLEGAJĄ TAKIEJ SAMEJ 
ANALIZIE KOLORYSTYCZNEJ  
JAK KOBIETY? 
Czy można ich podzielić na takie same typy 
kolorystyczne? Oczywiście! Kolorystyka sto-
sowana u mężczyzny jest często bardziej sto-
nowana niż u kobiety reprezentującej ten sam 
typ. Jeżeli więc jesteś mężczyzną i znalazłeś 
w książce swój typ urody oraz dopasowaną do 
niego paletę, a boisz się siły kilku zawartych 
w niej barw, możesz z nich rezygnować. Decy-
duj się na spokojniejsze kolory z palety dopa-
sowanej do Twojego typu.

W książce częściej zwracam się do kobiet, 
ponieważ to one w zdecydowanej większości 
są zainteresowane doborem pasujących ko-
lorów.
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NAJWAŻNIEJSZE SĄ 
PODSTAWY, CZYLI 
TEORIA KOLORU
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Skoro czytasz tę książkę, to zapewne chcesz 
poznać siłę koloru i dowiedzieć się, jak ją wy-
korzystać w życiu codziennym. Pomoże Ci 
w tym odnalezienie swojego typu kolorystycz-
nego oraz opanowanie kilku zasad i trików. Być 
może zadajesz sobie pytanie, czy poświęcenie 
w tej sytuacji nawet chwili na teorię koloru ma 
sens. Odpowiem, że bez niej nie zrozumiesz 
zasad i znaczenia analizy kolorystycznej. Nie 
będę w stanie wytłumaczyć Ci, jak to się dzie-
je, że nie przepadam za czernią i w sklepach 
najczęściej omijam ją szerokim łukiem. Nie 
zrozumiesz też, dlaczego stwierdzenie „Nie lu-
bię niebieskiego, jest mi w nim nie do twarzy” 
jest tak dużym ogólnikiem, że właściwie nic 
nie znaczy. Niebieski niebieskiemu nierówny. 
Pewnie nie znalazłaś jeszcze swojego odcie-
nia. Bez teorii koloru nie będziesz wiedziała, 
co i w jaki sposób robi dla Ciebie kolor Twojej 
bluzki – albo czego nie robi.

Kolor to, najprościej mówiąc, subiektywne 
wrażenie odbierane przez mózg, powstałe na 
skutek działania fal świetlnych. Z naukowego 
punktu widzenia pojęcia barwy i koloru nie są 
tożsame, ale na potrzeby tej książki będę je 
stosowała zamiennie, jako synonimy.

KOŁO KOLORÓW
Zadam teraz podchwytliwe pytanie: jakie są 
kolory podstawowe? Zależnie od podejścia do 
zagadnienia możliwe są dwie odpowiedzi:  zie-
lony, niebieski i czerwony albo niebieski, żółty 
i czerwony. Dlaczego?

Isaac Newton odkrył, że białe światło jest 
złożone z kolorów. Możesz to zobaczyć, gdy 
patrzysz na tęczę: promienie słońca rozszcze-
pione przez krople deszczu ukazują barwy 
widma: od podczerwieni do nadfioletu.

Badania fizyków sprowadziły kolory widma do 
trzech podstawowych kolorów światła. Udo-
wodniono, że łącząc ze sobą światło w kolo-
rach czerwonym, zielonym i niebieskofiole-
towym, otrzymamy światło białe. Wystarczy 
połączyć tylko trzy kolory, aby otrzymać białą 
barwę światła. 

Te trzy kolory są więc kolorami podstawowymi 
światła. Gdy połączymy ze sobą niebieskofio-
letowy i zielony, otrzymamy błękit cyjanowy 
(jasny niebieski), z czerwonego i niebieskofio-
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letowego powstanie magenta, z czerwonego 
i zielonego – żółty. Magenta, żółty i błękit są 
więc kolorami wtórnymi światła. Kolory pod-
stawowe światła i kolory wtórne światła tworzą 
zestawienie sześciu barw widma. 

JAK PRZEKŁADA SIĘ TO  
NA BUDOWANIE WIZERUNKU  
ZA POMOCĄ KOLORU?
Barwy przedmiotów są zauważalne, gdy pada 
na nie światło. Bez światła wszystko jest czar-
ne – występuje wtedy brak koloru. Dopiero gdy 
powierzchnia zostanie oświetlona, nasze oko 
jest w stanie poznać jej kolor. Materiały, z któ-
rych wykonane są przedmioty, pochłaniają 
i odbijają fale świetlne i w ten sposób widzimy 
otaczające nas kolory.

Jeżeli na czarną powierzchnię padnie wiązka 
światła, fale elektromagnetyczne zostaną po-
chłonięte i zobaczymy brak koloru, czyli to, że 
powierzchnia jest czarna. I odwrotnie, gdy na 
białą tkaninę padnie wiązka światła, fale elek-
tromagnetyczne zostaną odbite i zobaczymy 
barwę białą. Gdy tkanina jest zielona i pada 
na nią wiązka światła, fale czerwona i niebie-
skofioletowa zostają pochłonięte, a odbija się 
zielona wiązka światła i widzimy zielony kolor 
przedmiotu. 

Czas przejść z kolorów światła do kolorów pig-
mentów. Z tego punktu widzenia kolorami pod-
stawowymi wcale nie są czerwony, niebieski 
i zielony, ale niebieski, czerwony i żółty. 

Przypomnę, że z połączenia podstawowych 
kolorów światła: czerwonego, zielonego i nie-
bieskofioletowego powstaje światło białe. Każ-
dy, kto miał do czynienia z farbkami i pędzlem, 
wie, że połączenie tych trzech kolorów na pew-
no nie da bieli, jak to jest w przypadku światła, 
lecz raczej czerń. 

Wynika to z faktu, że barwy pigmentów zacho-
wują się odwrotnie niż barwy światła – zamiast 
dodawać jasności, odejmują ją. Gdy zwiększa-
my ilości mieszanych pigmentów, otrzymujemy 
kolor coraz ciemniejszy, a nie coraz jaśniejszy.
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Kolory wtórne światła, czyli magenta (odcień 
czerwonego), żółty i cyjan (błękit) są kolora-
mi podstawowymi pigmentów. Stąd właśnie 
całe zamieszanie przy wyborze kolorów pod-
stawowych. Osoby pracujące na pigmentach, 
na przykład malarze, powiedzą, że są nimi 
magenta, błękit cyjanowy i cytrynowy żółty 
(potocznie nazywane czerwonym, niebieskim 
i żółtym). Natomiast osoby pracujące ze świa-
tłem, wyświetlaczami, monitorami powiedzą, 
że kolory podstawowe to czerwony, zielony 
i niebieski. 

Tkaniny, skóra, włosy czy cienie do powiek nie 
są zbudowane ze światła, więc w tej książce 
będę zakładała, że kolorami podstawowymi są 
błękit cyjanowy, magenta i żółty. 

Dlaczego magenta nazywana jest czerwienią, 
skoro powyżej widzisz odcień różu?

To efekt nośnika, na którym oglądasz ten kolor. 
Gdybym pokazała Ci farbę, którą drukowana 
była ta książka, zobaczyłabyś czerwień. Kolor 
ten naniesiony na białą kartkę rozjaśnia się do 
różu. Magentę, pomimo że jest potocznie na-
zywana czerwienią, graficznie interpretujemy 
jako róż.

DLACZEGO TO WSZYSTKO  
JEST ISTOTNE?
Kolory podstawowe są początkiem koła ko-
lorów, które składa się z dwunastu barw czy-
stych. Barwy czyste powstają z wymieszania 
w równym stopniu kolorów podstawowych. 
Z połączeń magenty, błękitu cyjanowego i żół-
tego powstają czerwony, zielony i niebiesko-
fioletowy. Są to kolory pochodne pierwszego 
rzędu. Z wymieszania kolorów podstawowych 
z kolorami pochodnymi pierwszego rzędu 
otrzymujemy kolory pochodne drugiego rzędu: 
pomarańczowy, jasną zieleń, szmaragdową 
zieleń, ultramarynę, fiolet i czerwień malinową.

Koło kolorów to nie tylko model teoretyczny – 
to ściąga dla osoby, która chce się swobodnie 
poruszać w świecie barw. Dowiesz się z nie-
go, jakie kolory są dla siebie komplementarne, 
czyli tworzą ze sobą kontrast.
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ATRYBUTY KOLORU
Na pewno niejednokrotnie zdarzyło Ci się po-
wiedzieć w rozmowie: Kupiłam sobie zieloną 
sukienkę. Załóżmy, że jest ona w odcieniu zie-
leni szmaragdowej (czyli tej po lewej), ale nie 
sprecyzowałaś tego, więc Twój rozmówca po-
myślał o innym odcieniu tego koloru: militarnej 
zieleni. 

Podając nazwę koloru, powołujesz się na 
wyobrażenie o nim. Mówiąc: zieleń, masz na 
myśli grupę kolorystyczną. Używając nazwy: 
szmaragdowa, militarna, miętowa, jabłkowa, 
butelkowa, dajesz szansę innej osobie na wy-
obrażenie sobie konkretów. Co jednak, gdy 
ktoś nie zna danej nazwy? Z zakresu zieleni 
mogłabym podać grynszpan – ta nazwa koloru 
jest mało znana, więc gdy jej używam, więk-
szość osób nie wie, co ma sobie wyobrazić. 
Wtedy z pomocą przychodzą atrybuty koloru.

Każdy kolor ma trzy opisujące go atrybuty: od-
cień, walor, chromatyczność. Aby oddać jego 
prawdziwy wygląd, należy używać wszystkich 
trzech. To one decydują o różnicach pomię-
dzy kolorami – gdybyś doprecyzowała odcień, 
walor i chromatyczność zieleni, byłoby o wiele 
prościej. 

Istnieją również barwy achromatyczne, czy-
li niekolorowe. Zaliczamy do nich biel, czerń 
i szarość.

ODCIEŃ
Odcień (hue) określa kolor wraz z jego tempe-
raturą. Każdy kolor może mieć swoje cieplej-
sze i chłodniejsze odcienie. Z czego to wynika? 
Kolory powstają z trzech podstawowych, po-
tocznie nazywanych niebieskim, czerwonym 
i żółtym. Niebieski jest chłodny, żółty i czerwo-
ny – ciepłe. Jeżeli kolor pochodny ma w sobie 
dużo niebieskiego, ma też chłód, a jeżeli żółci 
lub czerwieni, to dostrzegamy w nim ciepło.

Najlepiej widać to na kole kolorów. Gdy przyj-
rzymy się zieleni, zauważymy, że odcienie 
leżące bliżej żółci są cieplejsze (np. kolor zie-
lonego jabłka), a te leżące bliżej niebieskiego 
– chłodniejsze (np. zieleń szmaragdowa). 
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Koło kolorów można podzielić na pół ze wzglę-
du na temperaturę. Barwy ciepłe to te, które 
mają w sobie przewagę żółci lub czerwieni. Na 
kole kolorów widzimy je od ciepłej zieleni, po-
przez żółty, pomarańczowy i czerwony, aż do 
purpury. Natomiast kolory chłodne to te z dużą 
zawartością błękitu: od fioletu, poprzez błękit, 
aż do chłodnych zieleni.

Każdy kolor ma swój cieplejszy i chłodniejszy 
odcień. W przypadku zieleni po lewej widać 
chłodną, szmaragdową, po prawej – cieplej-
szą, groszkową. 

Kolorem kontrowersyjnym jest pomarańczowy 
– są osoby, które uważają, że ma on tylko cie-
pły odcień (jest biegunem kolorów ciepłych, 
ponieważ tworzą go dwa ciepłe kolory: żółć 
i czerwień) i nie można znaleźć jego chłodnego 
odpowiednika. Nie zgadzam się z tym – przy-
kładem może być łososiowy pomarańczowy. 
Powstanie, gdy połączymy żółty o mniejszym 
natężeniu z tą samą ilością magenty. Czy bę-
dzie to typowy kolor chłodny? Nie, jedynie tro-
chę chłodniejszy odcień pomarańczowego.

Masz problem z określeniem temperatury ko-
loru? Czasem wszyscy go mamy, podpowiem 
Ci dwa sposoby, w jakie uczę moich klientów 
rozróżniać temperaturę barw podczas analizy 
kolorystycznej.

Najprościej jest określić temperaturę koloru 
poprzez umiejscowienie go w chłodnej części 
koła kolorów (od chłodnych zieleni, poprzez 
niebieski, po chłodne fiolety) lub w ciepłej (od 
ciepłych fioletów i czerwieni, poprzez poma-
rańczowy i żółty, aż do ciepłych zieleni).

Niestety możesz szybko podważyć ten po-
dział ;) Przecież wszystkie znamy chłodne 
odcienie czerwieni, np. malinowy. Czy moż-
na jednoznacznie stwierdzić, jakim kolorem 
jest malinowa czerwień – chłodnym czy cie-
płym? Niestety nie. Z jednej strony przynale-
ży do czerwieni, więc jest kolorem ciepłym. 
Ma jednak widocznie chłodniejszy odcień niż 
klasyczna czerwień. Można więc powiedzieć, 
że jest chłodnym odcieniem ciepłego koloru. 
Jest chłodniejsza od klasycznej czerwieni, ale 
i tak ciepła w porównaniu z jakimkolwiek nie-
bieskim.

Jak jeszcze możesz definiować temperaturę 
koloru? Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy kolo-
ry podstawowe w ujęciu potocznym: niebieski, 
czerwony i żółty, to niebieski jako jedyny z nich 
jest chłodny, a żółty i czerwony są ciepłe. 
Z nich powstają wszystkie inne kolory. Przyj-
rzyjmy się morskiemu czy turkusowi (na kole 
kolorów blisko im już do zieleni). Z punktu wi-
dzenia teorii są to odcienie niebieskiego, ale 
cieplejsze, ponieważ mają zielonkawą poświa-
tę (czyli dodatek żółci).
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Oznacza to, że jeżeli kolor, który oceniasz, ma 
dominację niebieskiego, będzie w grupie barw 
chłodnych. Jeżeli niebieskiego w nim nie do-
strzegasz (albo widzisz go bardzo mało, żółty 
czy czerwony dominują), będziesz miała do 
czynienia z barwą ciepłą.

WALOR
Walor (value) opisuje stopień rozświetlenia ko-
loru, czyli po prostu to, czy jest jasny, czy ciem-
ny – bardziej zbliżony do bieli, czy do czerni. 
Kolor jasny ma wysoki walor, kolor ciemny – ni-
ski walor. Kolory pastelowe to te rozjaśnione, 
zbliżone do bieli. 

CHROMATYCZNOŚĆ
Chromatyczność (saturation) określa czystość, 
nasycenie barwy. Kolory zabrudzone, zbliżają-
ce się do neutralnych, czyli do szarości, mają 
niską chromatyczność. Są matowe, stonowane, 
wyblakłe. Kolory wyraźne, mocno nasycone, 
kontrastowe – są wysokochromatyczne. 

OSZUKAĆ WZROK
Nasz wzrok bardzo często ulega złudzeniom 
– może nam się wydawać, że barwa wygląda 
inaczej niż w rzeczywistości, w zależności od 
warunków, w jakich ją oglądamy. Kolor pod 
wpływem otoczenia sprawia wrażenie jaśniej-
szego lub ciemniejszego, cieplejszego lub 
chłodniejszego. Z tego oszustwa może korzy-
stać osoba znająca swój typ kolorystyczny, 
by podkreślić swoją naturalną kolorystykę lub 
przeprowadzić metamorfozę wizerunku sto-
sownie do potrzeb.

METAMERYZM
W dużym uproszczeniu jest to zjawisko pole-
gające na odbiorze barwy uzależnionym od 
rodzaju światła, jakie na nią pada. Zdarzyło mi 
się nieraz kupić ubranie, którego kolor w jarze-
niowym świetle w sklepie prezentował się do-
brze. Nie najgorzej było też w domu, w świetle 
sztucznym, ale cieplejszym. Rano w promie-
niach jasnego światła słonecznego okazywało 
się, że czerwony nie jest tym czerwonym, który 
kupiłam poprzedniego wieczoru. Warto więc 
obejrzeć ubranie w świetle dziennym, zanim 
zdecydujesz się zerwać metkę.

RELATYWIZM KOLORU
To zjawisko polega na odbiorze barwy uzależ-
nionym od otaczających ją innych barw.Czer-
wień malinowa wydaje się nam kolorem cie-
płym (w końcu jest czerwienią!). Czerwony leży 
przecież po cieplejszej stronie koła kolorów.
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Gdy jednak zestawimy czerwień malinową z in-
nym odcieniem czerwonego – czerwienią oran-
żową, wyda się nam znacznie chłodniejsza. 

Natomiast gdy zestawimy czerwień malinową 
z amarantem, wyda nam się cieplejsza. 

To samo zjawisko będzie zauważalne przy in-
nych kolorach. Można w takim razie przyjąć, 
że zmieniamy kolor, zmieniając kolory jego tła 
lub otoczenia. Zapamiętaj tę zasadę – będzie 
bardzo ważna przy analizie kolorystycznej. 

Proponuję jeszcze jeden eksperyment. Przy-
gotuj kartki papieru białą i czarną i ułóż je obok 
siebie. Następnie na środku czarnej połóż 
mniejszą białą kartkę – możesz odciąć z du-
żej białej, aby mieć na pewno tę samą próbkę 
bieli. 

Co zobaczysz? Mniejszy biały prostokąt wyda 
Ci się bielszy od większego. Otoczenie czerni 
sprawia, że biel lub inny jasny kolor wydają się 
jeszcze jaśniejsze. Jaki z tego wniosek? Jeżeli 
kolorystyka Twojej urody jest jasna, masz bla-
dą skórę i/lub jasne włosy, oczy i oprawę oczu, 
noszenie przy twarzy ubrań w kolorze czarnym 
sprawi, że Twoja jasność będzie odbierana 
jako intensywniejsza. Dodam, że nie zawsze 
jest to korzystne.

Wykorzystanie bieli i czerni, które tworzą ze 
sobą kontrast maksymalny, to tylko jedna 
z iluzji optycznych. Możemy stworzyć podob-
ną dzięki kontrastowi waloru. Jeśli zestawimy 
ze sobą kolor jasny (o mocnym walorze) i ko-
lor ciemny (o słabym walorze), to będą się one 
wzajemnie wzmacniały. Jasny kolor będzie wy-
dawał się jaśniejszy, a ciemny – ciemniejszy. 
Na poniższym rysunku pozioma linia biegnąca 
przez środek jest jednokolorowa. Wydaje się 
ciemniejsza z lewej strony, jaśniejsza z prawej. 
Sprawdź to – zakryj powierzchnię nad i pod nią. 
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To również ważne odkrycie dla praktycznego 
wykorzystania wyniku analizy kolorystycznej. 
Kolejny dowód na to, że jasna cera w otoczeniu 
ciemnych kolorów wydaje się jeszcze jaśniej-
sza.

POWIDOKI
Kolory czasem lubią nam płatać figle i zmie-
niać barwę w zależności od otoczenia. Namó-
wię Cię na eksperyment. Popatrz przez dłuż-
szą chwilę na intensywny kolor, na przykład 
niżej przedstawioną czerwień. Gdy odwrócisz 
od niej wzrok, Twoim oczom ukaże się migo-
cząca zieleń, która jest kolorem kontrastowym, 
czyli dopełniającym do czerwieni.

To zjawisko nazywane jest powidokiem, czyli 
kontrastem dopełniającym. Może ono wpłynąć 
na optyczne zażółcenie białego koloru, który 
jest nam zaprezentowany w niebieskiej scenerii.
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