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בשורה, טור או על מדף - איך לתלות תצלומים ואמנות בבית? קבלו את כל הדרכים השוות והמרהיבות
לתליית תמונות בסביבה הביתית
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חובבי הפינטרסט מכירים היטב את התמונות הללו- סלון ביתי בעיצוב סקנדינבי מוקפד, תמונות תלויות על הקיר בקומפוזיציה שנראית
אקראית אבל למעשה תוכננה בקפידה. "נראה פשוט" אתם חושבים לעצמכם, וניגשים למלאכה, אבל מה שעובד בפינטרסט לא תמיד עובד

אצלכם בבית. בכתבה הבאה תגלו כיצד לתרגם את האפשרויות השוות לתליית תמונות הלכה למעשה, מה מתאים ומה פחות, מה כדאי לאמץ
ומה עדיף להשאיר בגלריות הפינטרסט. בואו נתחיל.

כך תעשו זאת נכון

בשלב הראשון חשוב להגדיר את החלל הקיים ולהתייחס למשתנים כמו תאורה, ריהוט, סגנון, מרחק צפייה, פרופורציות ואילוצי שטח.
חישבו על מהות החלל - האם הוא מתפקד כאזור מרכזי ומשמש את כל בני המשפחה, האם זהו חלל אינטימי או חלל מעבר כמו מסדרון,

גרם מדרגות או כניסה. לאחר שתזהו את אופי החלל ואת צרכיו, תוכלו לשלב בו את התמונות באופן הרמוני. גם לצבעוניות ולקונספט עיצוב
החלל יש חלק גדול בבחירת הפרטים אותם תבחרו לתלות ואופן תלייתם. צבעוניות הקירות, הריצוף והרהיטים - כל אלה הם גורמים

שעליכם לקחת בחשבון עוד בתחילת התהליך. בחלל צבעוני מומלץ לבחור בעבודות רגועות בצבעוניות חמימה ומתונה או בפלטת צבעים
מונוכרומטית בגווני שחור לבן, על מנת להימנע ממראה עמוס. אם הקירות בחדר צבועים בגוונים לבנים ובהירים, מומלץ דווקא לשבור את

המראה הנקי, לייצר קונטרסט ולשלב צבעים חזקים ועזים.
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חשבו על מהות החלל - האם מדובר באזור אינטימי או חלל מעבר כמו מסדרון או כניסה. עיצוב: רחלי לוי טרוינה. צילום: יח"צ

מבקשים לשמור על סימטריה בחלל? מקמו שתי תמונות בגודל זהה. עיצוב: דורית וינברן. צילום: עוזי פורת

קירות יכולים לדבר

לאחר שהגדרתם את החלל - חשבו מה הקונספט העיצובי אותו תרצו לייצר, צרו לעצמכם לוח השראה עם אימאג'ים אהובים, חללים לדוגמ
וכל מה שיכול לייצר השראה ולסייע ביצירת קיר בעל תוכן ויזואלי מעניין ומסקרן. שלבו מדיות שונות (צילום, איור, טיפוגרפיה, רישום)
ואל תפחדו להעז ולהפתיע - תעוזה ואומץ הם אלו שיעזרו לכם ליצור מראה יוצא דופן. מומלץ לייצר משחק בין גודל מסגור, תוכן, סגנון

וצבע - שילוב נכון של פרטים ייצור מראה אקלקטי ייחודי. בשלב הראשון בחרו אימאג' אחד אשר יהווה אלמנט מרכזי ואשר יכתיב את
מראה הקיר כולו. יצירה זו תהיה הלב של האוסף ולכן מומלץ למקם אותה תחילה, ולאחר מכן לשלב את האחרות סביבה בהדרגה. הקפידו

לשמור על ריווח נכון בין הפרטים ולהימנע מהעמסת יתר באזור אחד, כך שהמראה הסופי שיתקבל יהיה הרמוני ושלם.
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שלבו אלמנטים מעולמות תוכן שונים, ואל תהססו לגוון בחומרים ובצבעוניות. מגוון תמונות של פלורליס. צילום: סטודיו פלורליס

לבחירת ממדי היצירה ולקומפוזיציית התלייה יש השפעה רבה על העיצוב הכולל בחלל. החליטו האם תרצו לתלות את התמונות במקצב
זהה, באותן פרופורציות וגדלים או לחלופין ליצור מראה א-סימטרי ולשחק עם הגדלים, הגבהים וסוג המסגרות וכך ליצור מראה ייחודי

ומעניין. חובבים של המראה האקלקטי? צרו לכם קומפוזיציה ייחודית ואישית אותה תרכיבו מאסופה של מספר תצלומים, ציורים ויצירות
קטנות ובינוניות, ואשר להן מכנה משותף אשר שומר על קשר עיצובי.

צבעוניות הקירות, הריצוף והרהיטים הם הגורמים שעליכם לקחת בחשבון עוד בתחילת התהליך. עיצוב: קרן ניב טולדנו. צילום: ליאור טייטלר

יש לכם פריט ריהוט אהוב אותו תרצו להבליט? תלו מעליו יצירת אמנות אחת או יותר. שימו לב למרכז אותן ולשמור על רווחים שווים משנ
צדדיהן, והקפידו על תלייה בגובה העיניים ולא גבוה מכך. זכרו, סוד הקסם הוא שמירה על פרופורציות. מתמודדים עם חלל קטן? ותרו על

תמונות גדולות מדי אשר ייצרו עומס ויקטינו ויז'ואלית את החלל. אם זכיתם בבית רחב ידיים, הקפידו לתת לכל תמונה את המקום הראוי
לה, ולא לתלות פרט קטן מדי על קיר גדול ורחב, כדי להימנע ממראה לא פרופורציונלי.
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בחרו רהיט אהוב אותו תבליטו באמצעות תמונות. סדרת אמביאנס המציגה שיתוף פעולה של כל אמני הסטודיו. גלריית 1of135. צילום: אמיר יהל

נסיים בטיפ נחמד מגלריית 1of135: במקום לתקוע סתם מסמרים על הקיר, תוכלו לייצר במחשב הדמיה מדויקת של הקיר. ההדמיה,
המשלבת תמונה פשוטה של הקיר עצמו עם היצירות אותן בחרתם, תאפשר לכם לשחק עם תמהיל התמונות, להחליט על הגדלים,

הקומפוזיציה ואפילו הפרופורציות הכי נכונות עבור הקיר שלכם.

החליטו אם תרצו לתלות את התמונות במקצב זהה, באותן פרופורציות וגדלים או ליצור מראה א-סימטרי. עיצוב: שלומית זלדמן, צילום: עודד סמדר
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