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אומרים שהחיים הם לא 
שחור ולבן? ובכן, לאופנה 

ולעיצוב הפנים חוקים 
משלהם: השימוש בשני 

הגוונים הדומיננטיים יוצר 
ניגוד דרמטי, נועז ומעורר 

השראה. קבלו את כל 
הדרכים להכניס לבית 

צבע, אבל בנגטיב
מאת: ניבו לוי 

זה כן 

פוקס הום

קבוצת כהנא

פיטרו הכט

GLOW תאורה

מחסני תאורה

אופנה, מנגו

 Armani
  Womenswear

אופנה



השילוב של שחור ולבן יוצר קונטרסט חזק לכל “
כדי  בו שימוש  ורבים משכילים לעשות  הדעות, 
הרהיטים  מעצב  מסביר  בחלל”,  דרמה  לחולל 
על־זמני  קלאסי,  עיצוב  ליצור  “אפשר  צבי.  בן  יפרח 
הבית.  ברחבי  משתלב  שתמיד  מודרני,  זאת  ועם 
נראה  אבל  עונה,  מדי  הטרנדיים מתחלפים  הצבעים 
ומתמיד  מאז  נוכח  היה  והלבן  השחור  של  שהשילוב 
באופנה ובחלל הבית גם יחד. היום, יותר מתמיד, שילוב 

הצבעים הזה הפך למגמה הכי חמה בעולם העיצוב”.
“הצבע הלבן, על גווניו השונים, שימושי ביותר ומהווה 
בסיס נוח כצבע רקע ניטרלי מתאים למגוון רחב של 
טל תמיר.  צבעים בולטים”, מחדדת מעצבת הפנים 
“נכון שהשחור הוא הניגוד הבולט ביותר, אבל קשת 
רחבה של צבעים יכולה ליצור קונטרסט עיצובי ביותר 

באמצעות הצבע הלבן שהוא פחות בולט”.

הניגוד  הוא  ומבליט,  ממסגר  "השחור 
הפוקוס  ליצירת  האולטימטיבי 
מוסיפה  בחלל",  בפריטים  ולהתמקדות 
חברת  של  הבית  מעצבת  ארמר,  שרון 
על  עוצבו  בולטים  “ניגודים  “חלמיש”. 
החיפויים  מותגי  של  המעצבים  ידי 
בבחירת  שהחכימו  בעולם,  מהמובילים 
כך  הפסיפסים,  את  המבליטים  צבעים 
חלל  רצפת  או  בבית  אחד  קיר  שמספיק 
חגיגה  ליצור  כדי  ולבן  בשחור  מצומצמת 

לעיניים ושדרוג משמעותי לחלל”. 
בבית,  חלל  לכל  נכנס  השחור  “היום 
ובין אם  לבן  בא בשילוב עם  הוא  בין אם 
בפני עצמו”, מסכימה ענת סודרי, בעלת 
סטודיו לתכנון ועיצוב פנים. “אנחנו רואים 
בהם  שיש  או  שחורים  מטבחים  למשל 
אותם  לקחת  שאפשר  שחורות,  ידיות 
לכיוון סופר מודרני או דווקא לכיוון הכפרי, 
מושחר,  ברזל  ידיות  של  תוספות  עם 
מדפים מברזל שחור, משטחים מחומרים 
מיוחדים בגוונים של בטון או שחור, כיורים 
שעומדים  החומרים  שחורים.  וברזים 
לרשותנו היום רבים כל כך, שלנו המעצבים 
עוצרי  מטבחים  ליצור  האפשרות  ניתנת 

נשימה וגם מאוד פרקטיים לשימוש. 

נטוצי

גוף תאורה 
 CHAPO

של המותג 
FLOS, מחיר 
1,997 שקל, 
קרני תכלת,

אריחים שחור לבן נגב
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ויה ארקדיה
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פיטרוהכט ציפית 
לכרית נוי 

49.90 שקל, 
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מיורקה סאטן ושמיכות מיקרופייבר ניט  ורדינון  

אופנה, גולף

אופנה, ים יאגודייב



המעצבת רויטל רודצקי סיכמה עבורנו טיפים שתמיד עובדים

סגנון: לפני שמתחילים  לעצב בשחור ולבן כדאי להחליט על האווירה והסגנון 
הרצויים, כי ניתן להגיע לקצוות שונים מאוד. חשבו על צבע שלישי שתרצו לשלב, 
והתאימו אליו את העיצוב כולו. למשל, בתוספת זהב הסגנון שיתקבל יהיה קלאסי, 
בתוספת אפור וגוני פסטל – סקנדינבי, בתוספת חום – כפרי, ובתוספת אדום – 

מודרני.
מינון: האיזון בין כמות השחור לכמות הלבן והמינון ביניהם חשובים ביותר. עודף 
לבן ייצור תחושה של ניקיון יתר ובוהק בעיניים, בעוד ששחור במינון גבוה עשוי 

להעיק בשהייה ממושכת.
ניגוד: כדי לרכך את הניגוד בין שחור ללבן הקפידו להוסיף לתמהיל גם אפור, צבע 

שמשלב את שניהם ומעניק שקט לתוצאה הכללית.
טקסטיל: שימוש בשטיחים, כריות, וילונות ושמיכות בטקסטורות שונות )למשל 
גיאומטריות  צורות  הסופי.  המראה  את  ויעמיק  יעשיר  קטיפה(  או  עור,  פרווה, 

והדפסים יעניקו מראה צעיר שיאזן את הרצינות של השילוב שחור ולבן.
לוק  הטוטאל  את  פלאים  ישפרו  הבית  לפינות  מרענן  בירוק  תוספות  צמחייה: 

ויוסיפו אוויר מטפורי וגם אמיתי לבית שלכם.

“עוד חללים בבית שמעניין לשלב בהם שחור: 
לראות  חדלנו  פרטיים  ובתים  גג  דירות  בהרבה  כן,  כן,   – המדרגות 
מדרגות שיש, אבן או עץ וכיום אנחנו פוגשים דווקא ברזל שחור. גם 
עם  לוק,  בטוטאל  אפילו  או  בנגיעות  השחור  מופיע  הרחצה  בחדרי 
ריצוף  של  באפשרות  שבוחר  מי  הלבן.  הניגוד  של  השלמה  בלי  או 
וחיפויי קיר שחורים צריך רק לזכור לדייק מאוד את התאורה. מנגד, 
מי שמעוניין באקססוריז שחורים על רקע לבן או אחר יכול ללכת על 
העולם עוצר הנשימה של ברזים שחורים. בכלל אני מייעצת לא לפחד 

מהשחור אך כן לרכך אותו ולדעת לעשות בו שימוש נכון”.
הצבעוניות המסקרנת של שחור ולבן 
בכל הקשור  הבית.  בתוך  נעצרת  לא 
הקלאסי  השילוב  הדלתות,  לעולם 
לדלתות  רלוונטי  והלבן  השחור  של 
כניסה )וכמובן שגם פנים(. הוא מיועד 
לצאת  שרוצים  קלאסיים  לאנשים 
משתלבת  הדלת  כאשר  מהקופסה, 
ואינה  הבית  בחלל  באלגנטיות 

מפריעה למשחקי הצבע של הריהוט, צבע 
הקיר או האקססוריז. 

מסורות רבות בעולם, בעיקר אלה המגיעות 
מהמזרח הרחוק, מאמינות כי העולם כולו 
זה  את  זה  שמשלימים  מניגודים  מורכב 
בצורה הרמונית ונפלאה, וכך גם הניגודיות 
אם  גם  והלבן.  השחור   – ביותר  הקיצונית 
אמונות אלה נכונות או בגדר סיפור חביב, 
הרי שפריטים רבים לעיצוב הבית מוכיחים 
את החיבור המושלם שבין השחור האפל 

ללבן הצח. 

כורסא LORETO ברשת 
IDdesign. מחיר 3890 שקל. 

MIMOSA,  צמר שטיחים 

טמבור

מחסני תאורה
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רוש בבואה, פיטרוהכט

אופנה, מנגו

מיטה  דגם ולה, 
נטוצ'י

כורסא מסתובבת 
 PEPERINO

 URBAN ברשת
מחיר 990 שקל

הביטאט

כורסא מעוצבת 
מחיר 3128 שקל 

ברשת ביתילי. 

קומקום 
SMEG

SMEG מטבח מאובזר במוצרי

אופנה, פולקה 
למילוס

ברז, חמת 


