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טכניקות קיפול למעצבים :ממשטח לצורה
מודלים בתלת־ממד הם לא פעם תחילתו ,מהלכו או סופו של תהליך עיצוב.
אמן האוריגאמי הבינלאומי פול ג׳קסון מציג בספרו החדש את עקרונות האוריגאמי
ודרכים לשימוש בטכניקות של קיפולי נייר .הספר מדגים ומסביר בשלבים כיצד אפשר
להפוך משטחים דו־ממדיים לדגמים בעלי נפח ,וכל זאת בליווי תמונות ושרטוטים
מפורטים .הספר בהחלט יכול להיות לעזר רב למעצבי אופנה ,למעצבי מוצר ,לאדריכלים
וכדומה .הוצאה 224( Laurence King :עמודים).
מחיר 160 :שקלים ,להשיג במוזיאון תל אביב ובמוזיאון ארץ ישראל

Star Interior Designers
ספר זה מאגד בתוכו פרויקטים נבחרים של מעצבי הפנים הטובים
והנחשבים בעולם ,ותוכלו לקבל ממנו השראה בכל נושא ,משימוש
בצבע ובטקסטורות ועד לתאורה ופריטי ריהוט .הספר מלווה
בתמונות מגוונות ומרשימות מכל פרויקט ובתכניות המקלות את
תפיסת החלל .הוצאה 592( Loft :עמודים).
מחיר 299 :שקלים ,להשיג בחנויות צומת ספרים

עליסה בארץ הפלאות -
גרסת התלת־ממד בעברית
יצירת המופת של לואיס קרול ,״עליסה בארץ
הפלאות״ ,זכתה לאינספור עיבודים ,ואף
סיפקה השראה ללא מעט עיצובים (ראו כתבה
בעמוד  .)44רוברט סבודה ,אמן הנייר המפורסם,
לקח אותה צעד אחד קדימה ויצר ספר מרהיב
המציג סצנות מהסיפור באיורים תלת־ממדיים
מוקפדים ומושקעים (כולל טקסטורות
מיוחדות לדמויות פרוותיות) .הספר ,שהופיע עד כה
בגרסה האנגלית ,יצא לא מכבר בתרגום לעברית בהוצאת שוקן ולטעמי
הוא יצירת אמנות וחגיגה להורים אספנים ולשוחרי עיצוב לא פחות מאשר לילדים
עצמם (שיש חשש גדול שיהרסו אותו).
מחיר 159 :שקלים ,להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אדריכלים/בתים
פנג שוואי :מרחבים מכניסי חיים
נטע ביתן־כפרי ,מאמנת אישית ועסקית ומומחית בעיצוב
סביבות עבודה וחיים על פי הפנג שוואי ,מסבירה כיצד
המרחב משפיע על האדם השוהה בו ואיזו משמעות יש
לחפצים ,לצבעים ,לצורות ולחומרים על ההתנהלות שלנו.
הספר מסביר מושגים כמו יין וינג ,צ׳י וחמשת היסודות
ומדגים כיצד הם באים לידי ביטוי באופן עיצוב החלל.
הספר מלווה בתמונות ,תכניות והסברים מפורטים,
שבעזרתם תוכלו גם אתם לתכנן ולעצב את ביתכם על פי
תורה זו .הוצאה :כנרת ( 191עמודים).
מחיר 128 :שקלים ,להשיג בחנויות הספרים המובחרות
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עוד ספר מבית היוצר של אורלי רובינזון,
והפעם תשומת הלב מוקדשת לאנשים
שמאחורי היצירה .הספר מציג ראיונות
אישיים עם  50אדריכלים ,שבהם תוכלו
לגלות היכן נולדו ,מה מצחיק אותם
ולאיזה כישרון הם היו מייחלים .נוסף לכך,
כל אדריכל מציג בית אחד בעיצובו (לא
פעם מדובר בבית הפרטי שלהם) בליווי
תמונות והסברים .בסוף הספר מופיע
אינדקס מפורט מאוד של כל בעלי המקצוע
והחנויות על פי קטגוריות מסודרות :פריטי
ריהוט ,וילונות ,פרגולות ,אביזרים לגינה
ועוד .הוצאה :מודן ( 407עמודים).
מחיר 188 :שקלים ,להשיג בחנויות הספרים
המובחרות

