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נופי הטבע יש השפעה חיובית על הבריות ועל הבריאות. הצבע ל
הכחול הירוק נותן הרגשה של רוגע ושלוה לפי אנשי פסיכולוגיה 
מומחים, אין ספק בזאת. אולם, העולם המודרני מציב עוד ועוד 
סביבנו.  טבע  ופחות  ופחות  ובניינים  בטון  ועוד  עוד  בדמות  אתגרים 
נופים של שדות ירוקים, עצים, מעיינות נובעים, אגמים, נהרות, נחלים 
העולם  בכל  שאנשים  אוניברסליים  מאפיינים  המהווים   - חיים  ובעלי 
חושבים שהם יפים - הולכים ונעלמים ממקומותינו ומשאירים אותנו 
במקומות  שגדלו  אנשים  אפילו  ונכחדים.  שהולכים  לנופים  געגוע  עם 
יכול לבוא לידי ביטוי ברצון לגור  זה  אורבניים נמשכים לנופים הללו. 
או לטייל במקומות הללו או לפתח העדפה לציורים וצילומים שכוללים 

את המאפיינים הללו.

לעתים  אליו  לצאת  לפחות  או  בטבע  לחיות  באפשרותנו  אין  אם 
קרובות, אפשר להביא אותו אלינו באופן מלאכותי. במקרה של האמן 
יואל וקסברגר, המלאכותי הוא לא פחות ממלכותי כפי שניתן להתרשם 

מהנופים הפנורמיים המדהימים המופיעים על ציוריו התלת מימדיים. 
או  בסלון  קיר  על  שהצבתן  במחשב  המעובדים  ענק  בציורי  מדובר 
בחצר הבית, באולמות ובבתי מלון, משנה עבור המתבונן את המציאות 
כהרף עין. זאת, בזכות כשרון לדמות את הטבע בסגנון ריאליסטי נאיבי 
מושלם ובזכות השילוב של אובייקטים פיסוליים, מה שהופך את הנוף 

לתלת מימדי, חי ומהפנט.

הוא  אפשר,  לחלונכם.  מבעד  נוף  דוגמאות  וכמה  כמה  מציע  וקסברגר 
סבוך  טרופי  בג'ונגל  לנחות  האחורית,  לחצר  מנהטן  את  להביא  אומר, 
וגן  חיות אקזוטיות  יפים,  כנף  ובעלי  עופות  ציפורים,  צמחיה שסביבה 

עדן עלי אדמות.

האמן יואל וקסברגר מפתיע שוב והפעם מכניס אל חללים בנויים נופים 
המלאכותי  את  ההופעים  נפש,  ומשובבי  עין  מרהיבי  מימדיים  תלת 

למלכותי.

מאת בת עמי נפתלי מתוך כתבה במגזין "דירה נאה".



מה אמיתי ומה לא אמיתי?
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ה שנשאר לכם, לקחת כסא ולשבת על כוס קפה, במקום שאתם הולכים לשים את הציור, כעת להתחיל לדמיין מ
ובמקום לשים אבן דומם ורדום עם גוון אחד, תכניסו צבע לבריאות ולחיים, תתחילו לדמיין ולבחור איזה נוף 
אתם רוצים איזה שמים, כחולים או שקיעה ואיזה עצים דקלים או ברושים או אולי איזה עץ קלמנטינה ופירות 
הדר נוף עמוס או נקי יותר מפלי מים או מדבר או גן של קיסר ארמון של נסיך או ג'ונגל חיות ועצים או אולי מרחבי דשא 

וכעת נשאר לכם לשים כסא ליד הציור של הדשא ולהתחיל לחיות ברוגע ובשלוה.



מחירון
10 מטר רבוע 4500 ש”ח

כל מ״ר נוסף 300 ש״ח

מעל 20 מ״ר כל מ״ר נוסף 200 ש״ח

לפרטים:
 grafi@waxb.co.il

054-2084774

המחירים כוללים מע"מ
   

הציור מודפס על גבי שמשונית
   

כולל תפירה וטבעות לתליה
      

אינו דוהה בשמש, עמיד בגשם
     

המחיר להתקנה בהתאם למיקום



הנוף שחלמתם בחצר שלכם
 הדפסה איכותית לפי בחירה של נופים ורקעים תלת מימדים, מרהיבי עין ומשובבי נפש, מאחורי העצים והצמחיה

ההופכים את החלום למציאות 

לגינה פרטית     לסוכה      לבתי מלון       למשרדים

grafi@waxb.co.il  054-2084774 :לפרטים
מבית וקסברגר

מבית וקסברגר


