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Кажу да неки људи на свет гледају црно- бело, кажу за неке да све 
доживљавају у најлепшим бојама...

ми смо хтели да вам скренемо пажљу на ахитектуру која нас окружује...

Да ли сте се некада нашли у ситуацији  и приметили да је око нас  све 
црно бело, а онда у другом моменту , у другој када је све весело и зрачи 

раздраганом енергијом боја?
Црно бело повезујемо са озбиљношћу,класиком, смирењем, 

сигурношћу...

А боје?
Оне могу  у зависности које су или од интензитета, места где се налазе 

поручивати много тога...ми мислимо ипак да одишу ведрином и 
позитивношћу, а помало и  младалачком неозбиљношћу.

Погледајте ове објекте и запитајте се шта они изазивају у вама.





Кад кажемо црне куће нисмо
мислили на нешто овако



Мада их има
и врло су шармантне 



Њујорк





А у градовима 
ћемо све чешће 
срести овакве објекте













А  црно –бело...









MAXXI Italian National Museum of 21st Century Arts
Zaha Hadid Architects



Библиотека и универзитетски центар у Бечу
Vienna University of Economics and Business

архитекта Заха Хадид





Беијинг, Kина



Бело...













Кућа у Данској, 
Украјина

CASA SPJODSBERG 











„Дођи, из плаве боце се појави
Бар једну жељу испуни

И додај свету мало боје, чудо моје“

Ђорђе Балашевић



А  тамо негде
људи не би могли без боје...



…рибари нису могли да препознају своје куће када су се 
враћали са мора,па су почели да их крече у различите боје…





CINQUE TERRE села у Италији код Ђенове



CINQUE TERRE  села у Италији код Ђенове



Буенос Аирес, Aргентина



Ганток, Индија



Викторијанске куће , Сан Франциско



Истамбул , Турска



Истамбул , Турска



Зермат,
ски центар  у Швајцарској







Шефшауен  у  Мароку 
град офарбан у плаво





Миконос, Грчка



Санторини, Грчка













Зграда у Берлину



Берлин





Поред боје , на  општи утисак утиче и 
рустичност, уједначеност  боја, материјала...











Немачка



Истамбул





жуто...



Да ли можете рећи јесте ли негде  успут видели  
зелену кућу или кућу са зеленим кровом или кућу 

са зеленим прозорима?
Или љубичасту ?
Или црвену?

А да ли је негде близу можда нека црна кућа?

Крећемо у истраживање!
Хвала на пажњи!

Наша идеја је била  да вам скренемо пажњу на ахитектуру која се разликује једна од друге.
Наш циљ је био  да вас наведемо да  истражујете објекте у свом окружењу, да запажете ,

да примећујете детаље...
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