


    1832-1883גוסטב דורה  

Gustave Doré 

גרפיקאי  ופסל צרפתי  , רשם, צייר

אך  , ך שלו"שהתפרסם בציורי התנ

,  גם באיוריו לספרים של רבלה

דנטה וספרו הקלאסי של  , באלזאק

 ".דון קישוט"סרוונטס 

בציוריו יש נטייה לפן הדרמטי  

סגנונו השפיע על  . והגרוטסקי

 ציירים שבאו אחריו  

 G. Dore .כגון ואן גוך

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Paul_Gustave_Dore_by_Felix_Nadar_1855-1859.jpg


 . 1832-דורה נולד בשטרסבורג ב

.  15הוא פרסם את ציורו הראשון בגיל 

 .  דורה הפך למאייר ספרים בפריז

 שבוצעו בטכניקה של, בציורים אלה

 עץ הגיעו נטיותיו הרומאנטיות-חיתוכי

 .של האמן למלוא התפתחותן

נתבקש לאייר את יצירות   1853בשנת 

במהרה צבר  . הלורד ביירון

פופולאריות בבריטניה ואייר מיני  

בהן מהדורה חדשה של  , יצירות

,  ך ואת ספרו של אדגר אלן פו"התנ

 .העורב



 הקומדיה האלוהית
 שיר ראשון

 



 ,בועז ורות
 ך"פרט מציוריו לתנ  



 בנו של  , רולד 'הציע בלאנשרד ג 1869בשנת 

 כי שניהם  יעבדו יחדיו כדי  , רולד'דאגלאס ויליאם ג

 רולד קיבל את השראתו'ג.  ליצור תמונה מקיפה של לונדון

 .1808מרעיון המיקרוקוסמוס של לונדון שנוצר בשנת 

 שנתי עם-דורה חתם על על הפרויקט  החמש                        

 לפיו היה עליו,.המוציאים לאור גרנט ושות                        

 .לשהות בלונדון  שלושה חודשים מדי שנה                        

 גילופיו   180על  , "עליה לרגל: לונדון" הספר                        

 1872פורסם בשנת , של דורה                        

                        



מבקרים רבים לא אהדו  , חרף הצלחתו המסחרית

חלקם הוטרדו מהעובדה שהאמן  . את הספר

 .התמקד בעוני שהיה  בלונדון

 י  ביטאון האמנות  "ע, דורה אף הואשם 

(Art Journal) ,המצאה במקום  העתקה"ב  ." 

טען כי ( Westminster Review)סקר הוסמיניסטר 

דורה מעניק לנו איורים בהם מוצגים ההמוניים  "

 ".והגסים שבמאפיינים החיצוניים

ודורה  , היה להצלחה מסחרית" עלייה לרגל: לונדון"

.  קיבל הזמנות ממוציאים לאור בריטים אחרים

עבודותיו המאוחרות של דורה כללו את גן העדן  

,  כתבי תומאס הוד, אידיליות המלך, האבוד

,  כמו כן, עבודתו הופיעה. והקומדיה האלוהית

 .בחדשות לונדון המאוירות

דורה המשיך לאייר ספרים עד מותו בפריז בשנת  

 .הוא קבור בבית הקברות פר לשז בעיר. 1883



במצגת זו נתרכז    

 בקריקטורות

 הגרוטסקיות המנציחות  

 הבזקים קצרים של החיים

 :באנגליה בתקופתו  

 ,  רחבת הריקודים, הצייד

 ,תזמורות הכפר, האופרה

 .השיכורים ועוד

 ציורים אלה  פחות מוכרים

 ..לקהל הרחב

































































 :מקורות
http://www.doreillustrations.com/sketches 

 
http://he.wikipedia.Dore 

 

 .האנציקלופדיה העברית
 
 

 קלריטה ואפרים
 :הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו
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