
A kék a természetben számtalan árnya-
latával az ég és a víz színeként egyetemes asszo- 
ciációs erejű. A sokféle szimbólum közül a 
határtalanságot, kiterjedést, felsőbb igazságot, 
a békét jelenti számomra is. Pontosabban a 
határtalanság, mint elvont kategória a gondol-
kodás, az értelem, az önuralom képességét  
jelenti. Térképző vezérszínként ezért csak olyan 
esetben és mennyiségben alkalmazom, ha  
ez az üzenete funkcióként jelenik meg.

Ezért az irodai, egyetemi munkahelyek 
színeként választom, stabil, tiszta megnyugtató 
környezetet teremtve a szellemi munkához, 
elmélyedéshez. A hideg színek látványa mér- 
sékli a vérkeringést, bal agyféltekére hat rövid 
hullámhossza miatt. Gœthe nyugtalanító,  
aktivizáló színnek tartotta, és a fantáziát, mint 
szükségtelen érzékiséget, a színkör kék  
tartományába helyezte. 

A kék telített változatát preferálom, kie-
gyensúlyozott erőt sugárzó volta, mélységi  
térhatása miatt. Festett vagy dukkózott tech- 
nológiával, textília alkalmazásával érhető el.  
A telített kék építőanyagként a természet- 
ben nagyon ritka és drága. Nemes, féldrága- 
kőként már beépítettem fürdőszobába, de  
színéből adódó különlegessége és ára miatt  
csak kis mennyiségben. A telített kék felületek 

A kék

mellett, belsőépítészeti terekben előfordul 
gyakran a világoskék, mely sokféle zöldes, szü-
rkés árnyalatával, pl. : az üveg természetes színe. 
Fényáteresztő, térérzet növelő elemként hor-
dozza leginkább a kék színasszociáló jellegét, a 
szabadság, átláthatóság érzetét. Ezért önálló 
színként nem jelenik meg markánsan a térben, 
sőt a környezetet képes visszatükrözni, ezért 
színként nem elemzem.

A kék szín telített verzióját azért alkalma-
zom a világosabb tónusok helyett, mert fényel-
nyelő tulajdonsága miatt melegebbnek érezhe- 
tő, mint a világosabb árnyalatok. Ebből adódó- 
an a mintázat és a faktúra csak közelről látható  
[pl. : kárpiton, grafikai üvegen] erős reflexiót  
okoz a térben, átszínezve a környező felü- 
leteket. Figyelemfelkeltő hatású, önálló hang- 
súlyt, kontúrt képez a térben mint ahogy az  
az intenzív színekre is igaz. Ezért gyakran a 
kommunikáció színeként alkalmazzák, mert 
hosszú a szín utóhatása. Ezzel ellentétben a  
telítetlen világoskék feloldódik a térben, elmos-
sa a térhatárt. 

A kék minőségi megmunkálással ünne- 
pélyes, elegáns karaktert kap, kárpitok, tapéták 
vörös színpárjaként pompa kifejezője ma is.

Belső szín térkép
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2. A felnagyított 
stencil papír az  
áttetsző üvegen, az 
‘50es évek
beszámolói
jelentéseire  
emlékezik vissza.  
Az üveg feloldja, a 
térhatárt, világossá 
teszi a zárt folyosót. 
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13. Az üveget, térmódosító  
hatása és változó fényviszonyai 
miatt a kék színhez sorolom. 
A kép 2 dimenziósnak tűnik, 
az egybe eső függőleges és 
vízszintes vonalak hatására.  
A térben megjelenő vízszintes 
vonal szélessséget, tágasságot 
jelent, a függőleges, mélységet 
súlytalanságot, és magasságot,  
az egymást metszők, feszültsé- 
get, az merőleges vonalak 
egyensúlyt, hangsúlyt, stabilitást, 
szilárdságot, anyagszerűséget  
fejeznek ki. A döntött vonalak 
térbeli, időbeli mozgásra utalnak.
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1. A 7-8m hosszú pad sta- 
tikáját a körszelet íve adja. 
Nincs rögzítve a talajhoz, 
mégsem 
borul fel. 
A hátfal 
tömör fa, 
az ülőke,  
konzolos, dukkózott MDF.  
J. Itten szerint a kék,  
a befelé fordulás, az örök 
mozgás, a kör szimbóluma.  
A kör belső ívére helyezett 
kék ülőpad ezt illusztrálja. 
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