
אמנית ויזואלית, צלמת ומעצבת גרפית, מציגה תערוכות משנת 2012. 
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מתמזגים בסביבה האמיתית, בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי.
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ספיר ברונזברג לוי



צילומים  ספיר שירתה כצלמת בעיתון "במחנה", ששימש עד שנת 2016 כעיתון הרשמי של צה"ל. התערוכה מציגה 

שצילמה עבור העיתון בתקופה רווית אירועים מטלטלים. 

תערוכתה של ספיר מציגה בפנינו מספר צילומי עיתונות אייקוניים, שמרעידים את נימי הרגש של כל אחד מאיתנו. ספיר 

מהפן  והן  התעודי,  מהפן  הן  חשיבות  בעלי  פריימים  מצלמתה  עדשת  דרך  ולכודה  למשימות,  העיתון  מטעם  יצאה 

האסתטי.

בתערוכה נראה צילום של הדר גלדין, שהיה קצין בפלס"ר גבעתי, נשבה על ידי החמאס במבצע צוק איתן, וכעבור יום 

הוכרז כחלל וצילום של סמ"ר איתן ברק ז"ל לוחם ומפקד בנח"ל, שהיה החלל הראשון במלחמת "צוק איתן". הצילומים 

מופיעים בתערוכה כהולוגרמות, בטכניקה שהופכת את הצילום לדימוי  בתלת מימד, ומרשים במיוחד.

ספיר הצטרפה כצלמת לשתי משלחות צבאיות לפולין, כשבאחת מהן תיעדה את דמותו של אלוף אמיר ברעם, סגן 

הרמטכ"ל, צילמה בין היתר את רב-אלוף בני גנץ ששימש כרמטכ"ל ב"צוק איתן", תיעדה תרגילים בשטח בנוי ותרגילי 

צניחה שונים, והשתתפה שלוש פעמים באופן פעיל במסעות הכומתה של חטיבת כפיר ועוד. 

צילומיה האיכותיים של ספיר אינם מבוימים ואין בהם שימוש בתפאורה או בתאורה מלאכותית. מעבר לחשיבות התיעוד, 

נוכחת בהם התייחסות רבה לניראות הויזואלית והאסתטית, ובין צילומיה ניראות קומפוזיציות שנלקחו בזויות צילום לא 

של  בדרמה  תומכים  עיניין,  מוסיפים  אלה  כל  השונות.  הטקסטורות  של  והדגשים  מעניינות  פרספקטיבות  שיגרתיות, 

הסיטואציות המצולמות. אין ספק שספיר שולטת במנגנוני הטכניקה הצילומית, להם היא מוסיפה ערך מוסף של רגישות 

ואמירה אישית.

מאחורי  בסיפורים  המלווה  ספיר,  של  הצבאי  שירותה  בעת  שצולמו  צילומים,  ספר  לאור  יצא  התערוכה,  בעקבות 

הקלעים.

ערב הפתיחה התקיים בנוכחות אשת ראש הממשלה - ליהי לפיד, ראש עיריית כפר סבא, משפחת גולדין וברק.

אוצרת התערוכה אורית לוטרינגר

https://youtu.be/ox7wSw0qKrs

”הקשב הצלמת!” צילום והולוגרמה, 2022 
תערוכת יחיד בצילום מאת ספיר ברונזברג לוי



”Casino ARt” מציאות רבודה, 2022 
 3D האמנית ספיר ברונזברג לוי מציגה את בניין "הקזינו" המפורסם בהדמיה תלת מימדית ,AR באמצעות מציאות רבודה

באמצעות  הבניין  את  לסרוק  הוזמנו  המבקרים  בתערוכה  האייקוני.  הבניין  של  אחרים  ורובדים  צדדים  רואים  שבה 

אפליקציית Artivive כדי לקבל חוויה אמנותית שמעוררת את כל החושים מ-3 זוויות שונות.

https://youtu.be/lhyCah0GPMw

עבודות ספיר ברונזברג לוי



ספיר מציגה בתערוכת "היא-מהות" בעבודותיה את האם כבסיס לכל, בעלת משמעויות ותפקידים בעולם, ללא הבדל 

חשיפת  טרם  "אמא"  למילה  עצמית  פרשנות  להעניק  לצופה  מאפשרת  המוצגת  העבודה  דת.  או  שפה  מיקום, 

במילה  הקיימת  המ’,  של  ההברה  את  ומדגישה  עצמה,  במילה  בעבודתה  עוסקת  ספיר  בה.  החבויה  האינטרפטציה 

המגדירה אמא, ברוב שפות הדיבור בעולם, כגון: mother באנגלית, mati ברוסית, מאמע ביידיש ובערבית ֻאם, מצלול 

המחזיר אותנו אל הצליל הראשון שמפיק התינוק בחודשי חייו הראשונים.

/https://sapir-art.com/motherwood

הוצג במוזה היכל התרבות חוף הכרמל, ומרכז מסחרי עזריאלי בחולון

מצורפות יצירות נבחרות בשחור לבן וצילומי סטילס מתוך הוידאו ארט.

”היא-מהות” AR מציאות רבודה, 2022 
מאת ספיר ברונזברג לוי

 Artvive הורידו את אפליקציית
וסרקו את היצירות עם הטלפון



יוצרת התערוכה, האמנית ספיר ברונזברג לוי, מבקשת להפגיש את הקהל עם האמנים הגדולים של עולם האמנות 

באמצעים טכנולוגיים חדשים המאפשרים מפגש ישיר ואינטימי. מפגש זה, המיועד לילדים ומבוגרים כאחד, הוא 

שלב חדש בהתבוננות של דור העתיד בעולם האמנות. בעזרת מציאות רבודה, ניתן כיום ליצור חוויה חדשה של 

מפגש עם אמנים שחלקם פעל לפני עשרות רבות של שנים.

הרעיון לתערוכה נולדה בעקבות יצירתו פורצת הדרך של הצייר של הצייר הסוריאליסט הבלגי רנה מגריט – "בגידת 

הדימויים" (1929). בציור נראית מקטרת ומתחתיה הכיתוב: "Ceci n'est pas une pipe" ("זוהי אינה מקטרת") 

כשכוונתו היתה לומר כי הייצוג הריאליסטי ביותר של עצם כלשהו הוא ייצוג בלבד. 

כך גם שם התערוכה "This is not ART" מצהיר שהיא אינה אמנות ובכך כל אמן שמוצג מצהיר שהוא אינו כפי 

שנראה. האמן מבקש להחזיר את הצופה אל הרזומה של האמן, היצירות וההישגים ולא להתמקד בדימוי המפורסם 

שנהיה ממנו. היצירות בתערוכה מורכבות מאיור דיגיטלי, מציאות רבודה (AR) ואנימציה ממוחשבת הפועלת ע"י 

בינה מלאכותית.AI  לאחר סריקת היצירות באפליקציית מציאות רבודה, היצירה כמו קמה לחיים ומתחילה לדבר. 

האמנים מספרים על עצמם ועל יצירתם באמצעות קולם של אמנים ישראלים. 

https://bit.ly/3S6yikx

“This is not Art”, מציאות רבודה, 2022 
מאת ספיר ברונזברג לוי

 Artvive הורידו את אפליקציית
וסרקו את היצירות עם הטלפון



בת גלים היא שכונה מקסימה השוכנת ליד הים בעיר חיפה. העבר של השכונה אינו חד משמעי, יש דעות לכאן 

לכאן מתי השכונה הוקמה. חלק מהאנשים טוענים שבת גלים תוכננה בשנת 1921 והוקמה בסוף שנות ה20. 

ראש ועד השכונה לשעבר, יעל פרזס מצד שני טוענת כך: "כפי שידוע לי מהמקורות בתיעוד היה זה בשנת 1922 

חמי הרופא דר פרזס הגיע לבת גלים בשנת ספטמבר 1933 והיה עד פטירתו תושב השכונה ברחוב התכלת מס’ 

17, כיום מוצב שם מבנה חליפי". חלקם מתלוצצים ואומרים שבת גלים עדין בהקמה ובאתר ויקיפדיה התשובה 

היא 1921. העבר הרעוע אינו חד משמעי ולכן המיצב הזה מציג את ההיסטוריה עם תמונות באדיבות ארכיון 

ל60 תמונות  מורכב ממעל  המיצב  לוי מהשנים האחרונות.  ברונזברג  ספיר  ותמונות שצילמה הצלמת  העיר 

החדר  ברחבי  מסתובבים  כאשר  וההקמה.  ההתפתחות  השכונה,  של  וההווה  ההיסטוריה  את  שמספרות 

המספרים נגלים אל מול עיניינו לאט לאט. כאשר אנו עומדים בנקודה מסויימת רואים את השנה 1921.

הוצג בפסטיבל בית גלים, 2021

https://bit.ly/3vqW6Wo

“בת גלים 1921”, מיצב תלת מימדי 5X1 מטר, 2021
מאת ספיר ברונזברג לוי



מה דרוש מאמן כדי להציג במוזיאון? היכן עובר הקו הדק שבין אמנות שנכנסת למוזיאונים לבין זו שלא? תערוכה חדשנית 

בעולם  האם  שאלות:  שואלת  וגלריות.  במוזיאונים  המוצג  האמנות  עולם  את  חוקרת  לוי,  ברונזברג  ספיר  האמנית  של 

מוצג  להיות  ראוי  מישהו  אם  שקובעות  העבודות  אלה  או שמא  למוזיאון  הכניסה  כרטיס  הוא  האמן  של  שמו  האמנות 

במוזיאון? מי בכלל קובע מהי אמנות? ומהי אמנות הראויה להצגה במוזיאון? אם יתנו לכל אחד שמגדיר את עצמו אמן 

להציג במוזיאון או גלריה האם ערך המוסד ירד? האם ערך האמנות ירד? תרבות האינסטגרם של העידן הנוכחי מעצבת 

מחדש את נראות המוזיאונים וקוראת תיגר על מושג האמנות. האמנית ספיר ברונזברג לוי חוקרת בתערוכה חדשה את 

מושג האמנות כשהיא מאפשרת למבקרים בתערוכה שלה להפוך להיות אמנים ולצילומים שלהם לאמנות שתלויה על 

הקירות.

הוצג בגלריה ויטרינה, חולון.

www.sapir-art.com/sapir_art

”Sapir_Art#“, תערוכה וירטואלית, 2021
מאת ספיר ברונזברג לוי



דרך משקפי מציאות מדומה, הצופה נכנס לעולם וירטואלי תלת מימדי ב-360 מעלות שבו הוא רואה את שכונת בת גלים 

בחיפה בעוד 100 שנים. התערוכה מורכבת מפוסטרים באיור דיגיטלי, משקפי VR וחווית השכונה בעתיד בוידאו. 

הוצג בפסטיבל בית גלים, 2019

www.sapir-art.com/bat-galim-2120

“בת גלים VR ”2120 מציאות מדומה, 2019
מאת ספיר ברונזברג לוי



שיתוף פעולה עם הסופר יוסי גמזו ז”ל בתערוכה לרגל 50 שנות שחרור ירושלים, סידרת צילומים במקומות 

מרכזיים בעיר ירושלים בעקבות הפואמה של הסופר אשר זכתה בפרס אקו”ם. השילוב בין הספרות לצילום 

מביא פן נוסף על עיר הבירה של ישראל. בתערוכה רואים מקומות כמו השערים המפורסמים, סיפורים על 

הרגע ההיסטורי בכותל ועוד.

הוצג בבניין עיריית חיפה, 2017

www.sapir-art.com/jerusalem-exhibition

“עמוק בלילה, עמוק בירושלים”, 2017
מאת ספיר ברונזברג לוי



צילומים עכשוויים של אתרים היסטוריים איקוניים בשכונת בת גלים, כמו הקזינו, אגד הישן, הרכבל ועוד, הונפשו באנימציה 

וקולי  וצופה במופע דיגיטלי  ומציאות רבודה. הצופה בתערוכה סורק בסמארטפון  את התמונות,   AR דיגיטלית ליצירת

המתרחש בהן.

הוצג בפסטיבל בית גלים, 2018

www.sapir-art.com/bat-galim

“בת גלים מתעוררת לחיים”, AR מציאות רבודה, 2018
מאת ספיר ברונזברג לוי

 Artvive הורידו את אפליקציית
וסרקו את היצירות עם הטלפון



קורות חיים ספיר ברונזברג לוי
השכלה

2012 - בגרות בצילום
B.A. - 2020 במכללת תילתן בהתמחות מולטימדיה ותקשורת חזותית (תואר אירופאי)

תערוכות יחיד
2023 - בנייני האומה, “This is not ART”, ירושלים

2022 - בית ספיר, “הקשב הצלמת!”, כפר סבא
2022 - מת”מ, “This is not ART”, חיפה
2022 - בית בירם, “צמצם פתוח”, חיפה

2021 - גלריה ויטרינה "HIT", תערוכת "#Sapir_art", חולון.

תערוכות קבוצתיות נבחרות
 “THE HOLY ART FAIR 2023”, Oxo Tower, London - 2023

2023 - “אמנות מתפתחת”, עמותת תומר בן חורין, אוניברסיטת תל אביב.
2022 - פופאפ ״איזי שפירא״, “אמהות - מציאות רבודה ”, “This is not ART”, רעננה

2022 - פסטיבל אמנות בית גלים Casino ARt“ ,12”, בת גלים, חיפה
2022 - “תערוכת אמנים מקומיים”, היכל תרבות נשר

2022 - “אמנות אורבנית”, WEWORK, חיפה
2022 - “דימויים מעולם החי”, גלריית מרחב אמנות, טירת כרמל

HOME“ - 2022”, אמסטרדם 11- מתחם חברתי לאמנים ויוצרים-פתח תקווה
 Matchbox Art Venice 2022”, CREA Cantieri del Contemporaneo, Venice“ - 2022

2022 - “אמהות - מציאות רבודה ”, “This is not ART”, “פופ אפ גרפיטי”, הוד השרון
2022 - “אמהות - מציאות רבודה ”, “תערוכת אישה”, “המסיק - גלרייה לאמנות, עיריית טירת כרמל

2022 - “כי עפר אתה ואל אפר תשוב ”, “אור חדש”, הגלריה און ליין, חיפה
2022 - “אמהות - מציאות רבודה”, מוזה היכל התרבות, מרכז מיר"ב, מועצה אזורית חוף הכרמל

2021 - “כי עפר אתה ואל אפר תשוב ”, “HaMi�al هميفعل המפעל”, ירושלים
The Forbidden Fruit" - 2021", השוק היווני, תל אביב

2021 - פסטיבל בית גלים, “בת גלים 1921”, חיפה
2021 - “גדרות מחייכות”, תל אביב

2021 - “הסלון הפילוסופי - תשוקה”, בית אריאלה, תל אביב
2021 - "היא-מהות", עזריאלי חולון

2021 - "יוצרים סביבה", מכללת HIT, חולון
2021 - "רטרוספקטיבה יצחק שלהבת", בית אגודת האמנים בישראל, ע"ש מארק שאגאל, חיפה

2021 -  "טבריה 15","נוף מקומי", חיפה 
2020 - כרמלית, תמונה במ(סגר)ת, חיפה

2020 - כרמלית, "מטרו ארט", חיפה
2012-2019 - פסטיבל בית גלים, תערוכה משתנה

פרסומים, קטעי עיתונות וראיונות מצולמים נבחרים
2022 - ערוץ 14, שמעון ריקלין, “ריקלין ושות’”, תערוכת “הקשב הצלמת!”

MY NET - 2022 כפר סבא + השרון פוסט + צומת השרון + חדשות דרום 24 + במת הוד השרון, “הקשב הצלמת!”
2022 - אתר חדשות הוד השרון + ירוק רשת מקומונים בשרון, POP UP museum הוד השרון

"This is not ART" 2022 - אתר עיריית חיפה, תערוכת
"#Sapir_Art" תערוכת ,"YICCA " 2021 - הילה שחר - "רדיו לב העיר", אתר

"#Sapir_Art" תערוכת ,"Edge of Humanity Magazine" 2021 - אתר
"#Sapir_Art" 2021 - תמר גרינברג - "החיים סילאן", תערוכת

 "#Sapir_Art" תערוכת ,"ig-interiors 2021 - מורן צפניה - "מגזין
2021 - מגזין חי-פה, תערוכת “בת גלים 1921”

2019 - אקי פלקסר, מגזין חי-פה, תערוכת “בת גלים 2120”
2018 - ערוץ 13, אברי גלעד, "העולם הבוקר", תערוכת "בת גלים מתעוררת לחיים”

פרסים ואיגודים
זכתה בפרס “במחנה” לשנת 2014

חברה באיגוד האמנים הפלסטיים ובאיגוד האוצרות והאוצרים
חברה בעמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל (אמנית חודש פברואר 2022)

ארגון תערוכה קבוצתית מטעם “עמותת תומר בן חורין”


