
23

דורית ספיר / חתכי יצירה

Dorit Saphir / Selected works

בפוליטכניקום  ערים  ובינוי  אדריכלות  אביב,  תל  באוניברסיטת  תיאטרון  למדה  ספיר  דורית 
השתלמה  היא  אביב.  תל  באוניברסיטת  וטלוויזיה  קולנוע  ולימודי  בחיפה,  ובטכניון  במילאנו 
יחיד  והאמן הרולד רובין, הציגה תערוכות  בייל  ג'ון  בבית האמנים בתל אביב אצל פרופסור 
ותערוכות קבוצתיות בארץ ובחו"ל. בנוסף הפיקה וביימה סרטים דוקומנטרים רבים בטלוויזיה 

הישראלית, עבודותיה מצוייות באוספים שונים.

קדומים.  ארכיטיפיים  ומאיקונים  פרה־היסטוריים  מערות  מציורי  נובעים  ההשראה  מקורות 
מיתוס,  לנראה:  מעבר  הגלומה  מציאות  על  לרמוז  המבקשת  מובהקת  שפה  מתגבשת  כך 
הצופה. של  לדימיונו  נשאר  במלואו  הנרטיב  קדומה.  מתקופה  שונות  ואנקדוטות  מיתולוגיה, 

Dorit Saphir’s creative background is diverse. She studied Architecture and City 
Planning in Italy and Israel; Theatre, Cinema and Television at Tel Aviv University 
and Painting under the tutelage of Professor John Byle and painter Harold Rubin at 
Artist House – The Association of Israeli Painters and Sculptors.
Dorit participated in numerous solo and group exhibitions in Israel and abroad
and her work can be found in various collections. 
She also produced and directed several documentaries for Israeli television.  

“My sources of inspiration stem from prehistoric cave drawings and symbolize 
ancient archetypes, forming a unique visual language through which I seek to hint at
a reality that is concealed beyond the visible: myths, mythology, and anecdotes of
a wild and primitive era. The full narrative is left to the imagination of the viewer”
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חיות ודמויות מיתולוגיות

Mythological Animals and Figures

גיבור אנטי גיבור, 2007, טכניקה מעורבת על בד, 33x27 ס"מ
Hero Anti-Hero, 2007, Mixed media on canvas, 33x27cm
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חיה מכונפת, 2007, טכניקה מעורבת על בד, 27x33 ס"מ
Winged Creature, 2007, Mixed media on canvas, 27x33 cm

ללא כותרת, 2007, טכניקה מעורבת על בד, 35x35 ס"מ
Untitled, 2007, Mixed media on canvas, 35x35 cm
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דיאלוג, 2009, טכניקה מעורבת על נייר, 50x50 ס"מ
Dialogue, 2009, Mixed media on paper, 50x50 cm
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דייגים בלילה

Fishermen at night

אהבה וחושך, 2007, אקריליק על בד, 35x45 ס"מ
Love and Darkness, 2007, Acrylic on canvas, 35x45 cm
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דייגים, 2007, טכניקה מעורבת על בד, 35x35 ס"מ
Fishermen, 2007, Mixed media on canvas, 35x35 cm

סירה בורוד, 2007, אקריליק על בד, 35x35 ס"מ
Boat in Pink, 2007, Acrylic on canvas, 35x35 cm
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דון קיחוטה, 2008, טכניקה מעורבת על בד, 50x90 ס"מ
Don Quixote, 2008, Mixed media on canvas, 50x90 cm

ללא כותרת, 2008, טכניקה מעורבת על בד, 60x120 ס"מ
Untitled, 2008, Mixed media on canvas, 60x120 cm

"דון קישוט" מתוך סדרת הרוכבים

Don Quixote
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סילואט, 2006, טכניקה מעורבת על בד, 35x35 ס"מ
Silhouette, 2006, Mixed media on canvas, 35x35cm

ללא כותרת, 2007, אקריליק על בד, 35x35 ס"מ
Untitled, 2007, Acrylic on canvas, 35x35 cm

מתוך אנקדוטות קדומות

From Ancient Anecdotes Series
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דאייה - מבט על

Soaring

ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על נייר, 30x35 ס"מ
Untitled, 2011, Mixed media on paper, 30x35 cm
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ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על נייר, 30x35 ס"מ
Untitled, 2011, Mixed media on paper, 30x35cm



2223

ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על נייר, 30x35 ס"מ
Untitled, 2011, Mixed media on paper, 30x35cm



2425

בעקבות שירי הייקו

Following Haiku

ללא כותרת, 2007, אקריליק על נייר, 35x35 ס"מ
Untitled, 2007, Acrylic on paper, 35x35 cm
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ללא כותרת, 2006, טכניקה מעורבת על בד, 30x30 ס"מ
Untitled, 2006, Mixed media on canvas, 30x30 cm

בעקבות שירי הייקו

Following Haiku
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מתוך אוספים פרטיים 

From Private Collections
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