
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هنری آثار با خانه تزئین برای مهم نکته 6

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 هنری آثار با خانه تزئین برای مهم نکته 6

 

 استفاده از آثار هنری در تزئین خانه، دکوراسیون هنری مدرن

 تزئین. منزل است داخلی ندکوراسیو های به کار رفته درآثار هنری از مهمترین المان

تان انگیز بوده که بر جذابیت هر چه بیشتر محیط زندگیبا آثار هنری، فرایندی چالش خانه

 .گذاردتاثیر می

خواهید به توانید در این مسیر از کمک یک طراح داخلی استفاده کنید. اما اگر میشما می

های توانید از ایدهجام دهید میصورت انفرادی، دکوراسیون منزلتان را به بهترین نحو ان

 .های مختلف الهام بگیریدجذاب موجود در سایت

تواند تصویر خاصی از یک مکان را استفاده از یک اثر هنری خاص در طراحی اتاق می

کند که چه سبکی را در دکوراسیون منزل یا محیط کارتان در ذهنتان تداعی کند. فرقی نمی

استفاده از آثار هنری است که یک واقعه یا مکان خاص را در  اید. خاصیتسازی کردهپیاده

 .ذهنتان تداعی کند

ا رسد. ترکیب آثار هنری بهای هنری، ایده بسیار جالبی به نظر میبا اکسسوری خانه تزئین

های به کار رفته در اتاق به فضا شخصیت بخشیده و بر ارزش هر چه بیشتر وسایل المان

 .خواهد شدموجود در محیط افزوده 

در فضا بهره ببرید، نتیجه … اگر بخواهید از آثار هنری مختلف نظیر: تابلو، مجسمه و

کارتان به شدت قابل ستایش خواهد بود. اگر عاشق کارهای هنری باشید، فرآیند ایجاد یک 

 .تر خواهد شدفضای هنر محور برای شما بسیار آسان

 ای استفاده کرد تا نتیجه کارک فرد حرفهالبته در این زمینه ضروری است که از تخصص ی

بهتر در معرض دید قرار گیرد. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با نکات مهم 

 .استفاده از آثار هنری در دکوراسیون خانه آشنا نماییم
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 تابلو بهترین خرید راهنمای

 نکات مهمی که باید در زمینه تزئین خانه با آثار هنری بدانید

 توجه به مقیاس در رابطه با استفاده از آثار هنری در تزیین خانه 

، وجود داشته خانه تزئین یکی از مهمترین نکاتی که در رابطه با استفاده از آثار هنری در

کننده فاصله نسبی آثار هنری در مقایسه با توجه به مقیاس است. در واقع مقیاس، مشخص

 .های دیگر اتاق استقسمت

است  های هنری در محیط از جمله مواردیانتخاب مکان درست جهت قرار دادن اکسسوری

ای گردد. زیرا در نظر گرفتن مقیاس در رابطه با قرار دادن آثار که باید به آن توجه ویژه

های دیگر های مشخص اتاق باعث پرت نشدن حواس شما از قسمتهنری در قسمت

 .شودمی

های مختلف محیط قرار دارند از دید شما مخفی از طرف دیگر، سایر وسایلی که در قسمت

های هنری را به نحوی توانید سه یا چند قطعه از تابلونخواهند ماند. به عنوان مثال، شما می

 .بر روی دیوار بچینید که با نحوه چیدمان مبل، هماهنگ باشند

  از آثار هنری در تزئین خانهتوجه به فاصله در رابطه با استفاده 

یکی از نکات مهم دیگر، توجه به فاکتور فاصله در رابطه با استفاده از آثار هنری 

است. استفاده از تعداد زیاد قطعات هنری در محیط، تاثیر منفی  خانه تزئین در

 .گذاردمی داخلی دکوراسیون در

لوازم دکوری را در ارتباط با این است که بدانید چگونه  داخلی دکوراسیون از اصول مهم

 .همدیگر بچینید که از توازن و تعادل خاصی برخوردار باشند

در صورت قرار دادن تابلوهای هنری بر روی دیوار توجه داشته باشید که محتوای آنها از 

 لحاظ موضوعی، در ارتباط با همدیگر باشند. استفاده بیش از اندازه از قطعات مختلف 
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ختگی ذهنی شما شده و این مورد به طور مستقیم بر عدم تمرکز تان ریهنری باعث بهم

 .تاثیرگذار خواهد بود

 ها در رابطه با استفاده از آثار هنری در تزئین خانهتوجه به نقش 

گیری شما را در مورد بکارگیری یک تواند تصمیمانتخاب یک نقش یا یک سبک خاص می

های مختلف توانید از آثار هنری در قسمتیتر نماید. شما مهنر مخصوص در محیط آسان

 .های خاص آنها استفاده نماییدخانه با نظر گرفتن ویژگی

به عنوان مثال، استفاده از تابلوهایی با نقش و نگار غذا در محیط آشپزخانه ایده بسیار جالبی 

 .رسدبه نظر می

هر مکان دیگر از خواب یا های اتاقتوانید با در نظر گرفتن ویژگیشما همچنین می

زمینه دیوارها یا کف با رنگ پس های هنری مرتبط استفاده نمایید. تناسب رنگ طرحطرح

 .کنداتاق به جذابیت هر چه بیشتر دکوراسیون محیط کمک می

 های به کار رفته در محیطتوجه به تناسب آثار هنری با المان 

های هنری با عناصر داخلی وریاین است که اکسس خانه تزئین یکی از مهمترین اصول در

محیط تناسب داشته باشند. شما نباید یک اثر هنری را تنها به دلیل زیبایی ظاهری آن تهیه 

 .نمایید

در ابتدا باید ببینید که آیا نقش و نگارهای بکار رفته در اثر هنری مورد نظرتان با فضای 

کننده ایجاد یک دکوراسیون ینهماهنگی دارد یا خیر؟ در نظر گرفتن این مورد، تعی اتاق

 .نظیر در محیط استبی

های غالب یک قطعه هنری با عناصر موجود در اتاق، جزو در نظر گرفتن مواد و رنگ

 توانید در موارد مهمی بوده که نیاز است مورد بررسی قرار گیرد. یه عنوان مثال، شما می
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های مرتبط با ویژگی محیط استفاده ای و نقاشیهای قهوهیک اتاق کرم یا شیری، از کاناپه

 .نمایید

 بایدها و نبایدهای مهم در زمینه تزئین خانه با آثار هنری

 بایدهای مهم 

های های مختلفی را به کار بندید. قاب عکستوانید ایدهبا آثار هنری می خانه تزئین در

 .خانوادگی را با وسایلی که در خانه دارید، تزیین نمایید

لعاده اای کسی است که با استفاده از وسایل ناچیز، کارهای فوقیک طراح دکوراسیون حرفه

کند. جهت نصب قطعات مختلف هنری بر روی دیوار به جای میخ و پیچ از جذابی خلق می

 .های آویزدار استفاده نماییدقالب

 .رسنده نظر میها، توانایی تحمل وزن باال را داشته و بسیار کاربردی باین مدل قالب

 نبایدهای مهم 

با آثار هنری، نبایدهای مهمی وجود داشته که نیاز است جهت دکوراسیون  خانه تزئین در

بهتر محیط مورد توجه قرار گیرند. اگر قصد نصب تابلوی هنری کوچک را بر روی دیوار 

 .دارید، بهتر است که آن را درون قاب حصیری بزرگ قرار دهید

آید. متاسفانه اکثر افراد، تابلوهای با انجام این کار، زیبایی ظاهری تابلو بهتر به چشم می

 .کنند. در حالی که این روش اشتباه استهنری را در باالترین نقطه دیوار نصب می

توجه داشته باشید که یک اثر هنری باید به نحوی بر روی دیوار نصب شود تا فرد بیننده 

 .ه راحتی تماشا کندبتواند آن را ب



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 هنری آثار با خانه تزئین برای مهم نکته 6

 

 گیری نهایینتیجه

محیط مورد  داخلی دکوراسیون با آثار هنری از مهمترین مواردی بوده که در خانه تزئین

های موجود در اتاق بندی درست آثار هنری با سایر المانگیرد. با ترکیبتوجه قرار می

 .العاده جذابی را در محیط ایجاد نماییدتوانید دکوراسیون فوقمی

های ذهنی شما جهت چیدمان بهتر منزل یا محیط در این مقاله سعی شده که به بیشتر دغدغه

 .کار با آثار هنری پاسخ داده شود

 


