
שימוש בחצובה

צילום אדריכלות
עשה זאת בעצמך

 

איך מתחילים

ות יצי ז קומפו

מתי מצלמים
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בצילום בתים ועיצוב פנים העברת האווירה של
חלל הינה בחשיבות עליונה ואין ספק שצילום

אדריכלי הינו עולם בפני עצמו. 
אז הנה כמה נושאים שיש לתת
עליהם את הדגש כשאתם ניגשים

לצלם את הבתים והנכסים שלכם.
 



איך מתחילים?
 אין מה לעשות, זה בלתי נמנע אך הדבר הראשון 

לעשות הוא סדר וניקיון . כל פריט מיותר צריך לצאת
וזה כולל צעצועים וכריות מיותרות בסלון, רוב
האביזרים ופיצ'פסקה שעל השיש במטבח, מגבות
במקלחת ובשירותים ובכלל כל דבר שלא תואם את
הסגנון והאווירה שרוצים להעביר בתמונה. לתת
דגשים ומשקל בפריים לאובייקטים, לצבעים ובכלל

לסגנון שרוצים להעביר.
 

הכינו את רשימת החללים שתרצו לצלם וציינו כמה
זוויות צילום יכסו מבחינתכם את החלל. בצעו תיאום
ציפיות עם הלקוח/בעל הבית ליום הצילום והשתדלו
לבצע אותו כשבני הבית לא נמצאים או לפחות ברובם
אינם. חשבו על האביזרים שתרצו להוסיף או להחסיר
בכל חלל. כל זאת לפני יום הצילומים. ביום הצילומים,  
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 שימוש בחצובה הכרחי לצילום חללים.
מעבר לקבלת חדות החצובה נותנת גם את
האפשרות לצלם בחשיפות ארוכות במידה
והתאורה והאור אינם מספיקים ולכן, מומלץ

מאד לצלם במצלמה שניתן לחבר לחצובה. 
ישנן חצובות קטנות ומאד נוחות אותן ניתן
להעמיד על שולחן, כיסא או כל חפץ אחר.
בנוסף המטרה לצלם תמונה ישרה שלא
נצטרך לחתוך ממנה אחר כך בשלב עיבוד
התמונה וזאת על מנת לשמור על איכות
התמונה מבחינת הרזולוציה שלה. אם אין
לכם חצובה או אפשרות להתחבר לאחת,
אפשר גם לאלתר. במידה ואין מספיק אור
בחלל, אפשר להניח את המכשיר או
המצלמה על מעמד כלשהו ולצלם עם טיימר
כך שלא יהיה מגע בזמן הצילום, מה שימנע
תזוזה וטשטוש. כמובן שיש חשיבות לאיכות
המצלמה ורגישות חיישן האור שלה.במידה
ואתם לקראת רכישת חצובה, שימו לב

שהחצובה המיועדת תהיה מסוגלת להחזיק
את המצלמה שברשותכם. 
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 מומלץ מאד לצלם בשעות היום ולהדליק את התאורה הקיימת בבית. לא מומלץ להשתמש בפלאש שמובנה
בתוך המצלמה או בטלפון. לפלאשים האלו יש נטייה ליצור תאורה מאד קונטרסטית ולעוות את הצבעים לכן
במידה ואתם מצלמים עם פלאש רצוי שיהיה חיצוני שמולבש על המצלמה. לגבי התאורה המקומית יש לשים
לב שצבע התאורה לא דומיננטי מידיי, למשל אם קיימת תאורה חמה עוצמתית, שכן התמונות יצאו צהובות.
אם ישנו גוף תאורה מעניין עדיף לצלם כשאור בו כבוי. שימו לב לכיווני הפתחים בבית, אם תרצו לשלב את
הגינה בתמונה מתוך הבית תצטרכו להבין באלו שעות היא תהיה מוצפת בשמש או מוצלת.  הבדלי התאורה

בין הפנים לחוץ יכולים להיות אתגר לא פשוט ועליכם להגיע למצב מאוזן מבחינת תאורה ביניהם. 
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 תמונות עם "עומק"  ,למשל פינת אוכל
כשהסלון ברקע, וזוויות אלכסוניות בדרך כלל
יותר מעניינות ויכולות לתפוס יותר מהחלל

ואפילו להכניס שני חללים בפריים אחד. מומלץ
מאד לצלם תמונות רוחב אלא אם כן מדובר
בחללים צרים כמו מקלחות ושירותים אותם

בד"כ נצלם לאורך. תמונות שנטרה שלהן יותר
ליצור אווירה יקבלו בדר״כ צילום אורכי. 

במידה ויש נוף או גינה מושקעת, צילום החוץ
מהפנים מוסיף המון לתמונה. זאת במידה

והפער בין כמות האור של הפנים והחוץ לא
גדול וניתן לאיזון בשלב העיבוד (ראו סעיף 3).
קומפוזיציות מובילות בעולם הצילום, הציור

והאמנות בכלל ידברו על חלוקת שלישים,
אלכסונים וחתך הזהב. ישנן אין ספור דוגמאות
ברשת לבניית קומפוזיציות אלו והגדרת רשת

קווים על מסך המצלמה יעזור לכם לבנות אותן
בתמונה שלכם.

באופן כללי, חשיפה לצילומי אדריכלות ברחבי
הרשת תעלה לכם את המודעות לפריימים

מנצחים ותעורר בכם השראה. התחילו לעקוב
אחרי צלמי אדריכלות מחו״ל ומהארץ ותראו

מה הם עושים. 



מדריך ראשוני זה יעזור ויוביל אתכם ליום
הצילומים הראשון שלכם אך אם יש לכם
שאלות, אם תרצו להתייעץ לגבי כל דבר  בנושא
צילום מוזמנים ליצור קשר, אני כאן מעבר

לההודעה או השיחה שלכם..
 

@כל הזכויות שמורות לריקי זהבי

054-6703355


