PERSBERICHT – PRESS RELASE (English translation other side/underneath)
Schilderijen van Noemi Safir voor het eerst in Nederland door Galerie Patries van Dorst.

the releasing, 180 x 120 cm
(meer werken zijn te zien op de website)

at the market, 120 x 180 cm

Flowing with the stream, 180 x 120 cm

…De beeldfragmentatie, vastomlijnde kleurvormen en de reconstructie in een
dynamisch mozaïek zijn het handelsmerk van Safir…
Noemi Safir is geboren in Montevideo, Uruguay in 1971. Ze woont en werkt in Tel-Aviv, Israël en
maakt veelkleurige schilderijen van mens- en stadsgezichten. Op 21 mei opent Galerie Patries van
Dorst de eerste solo expositie van Noemi Safir in Nederland, Wassenaar. De expositie zal in
aanwezigheid van de kunstenares geopend worden door zijne excellentie Aviv Shir-On,
ambassadeur van Israël.
De portretten van Noemi zijn veelal gebaseerd op (anonieme) gezichten, die gedurende het
schilderen een identiteit krijgen. Noemi’s eigen emoties en ervaringen in het leven zet zij zo op het
doek. Gelijktijdig biedt dit een opening voor de kijker om zijn eigen interpretatie te geven. Haar grote
palet aan kleuren verwerkt ze in penseelstreken. Noemi schildert een taal van emoties die haar liefde
voor het leven, de schoonheid en de kracht op het doek weergeven.
De beeldfragmentatie, vastomlijnde kleurvormen en de reconstructie in een dynamisch mozaïek zijn
het ‘handelsmerk’ van Safir. De vrouwen die in haar doek schitteren worden afgebeeld in een
mozaïek van heldere kleuren. De portretten zijn veelal in forse afmetingen; 180 x 120 cm.
In haar thuisland, maar ook in Miami, New-York, San-Francisco, Singapore, Korea, India, Parijs,
Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Australië wist Noemi in korte tijd veel kunstverzamelaars en
liefhebbers voor zich te winnen. Deze expositie zal tot 21 juli te bezoeken zijn.
Galerie Patries van Dorst is gevestigd in het koetshuis van Kasteel de Wittenburg in een fraaie
lommerrijke omgeving van Wassenaar. Naast de vaste expositie zijn er jaarlijks 8 tot 10 exposities van
hedendaagse moderne (internationale) kunstenaars. De galerie is geopend ma-zo van 14:00-18:00
uur (controleer vooraf op de website).
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Niet voor publicatie:
Meer en andere foto’s (in HR) zijn beschikbaar evenals een interview met Noemi Safir.
Contact: Carel Reisch, 0650504809, info@patriesvandorst.nl

PRESS RELEASE
Paintings of Noemi Safir for the first time in the Netherlands by Gallery Patries van Dorst.

... The image fragmentation, clear-cut colour shapes and the reconstruction in a
dynamic mosaic are the "trademark" of Safir ...
Noemi Safir was born in Montevideo, Uruguay in 1971. She lives and works in Tel Aviv, Israel and
creates multi-coloured paintings of faces and city views. On May 21st, Gallery Patries van Dorst will
open the first solo exhibition of Noemi Safir in The Netherlands, Wassenaar. The exhibition will be
opened by his excellency Aviv Shir-On ambassador of Israel in the presence of the artist.
The portraits of Noemi are usually based on (anonymous) faces, which form their identity during
painting. They express Noemi's own emotions and experiences in life, which she paints on the
canvases. At the same time, this creates an opening for the viewer to shape their own interpretation.
Her large palette of colours are combined with delicate brushstrokes. Noemi paints a language of
emotions that show her love for life, beauty and strength.
The image fragmentation, clear-cut colour shapes and the reconstruction in a dynamic mosaic are the
"trademark" of Safir. The women shining in her canvas are displayed in a mosaic of bright colours. The
portraits are often180 x 120 cm.
In her home country, but also in Miami, New York, San Francisco, Singapore, Korea, India, Paris,
Germany, Switzerland, Denmark and Australia, Noemi rapidly acquired many art collectors and
enthusiasts in a short period of time. Safir's paintings will be on exhibition until July 21st.
Art Gallery Patries of Dorst is located in the coach house of Castle the Wittenburg in a beautiful leafy
area in Wassenaar. In addition to the permanent exhibition, there are annually 8 to 10 exhibitions of
contemporary modern (international) artists. The gallery is open Mon-Sun from 14:00 to 18:00 (check
prior to your visit on the website or call).
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Not for publication:
More and other photos (in HR) are available, also an interviewe with Noemi Safir.
Contact: Carel Reisch, 0650504809, info@patriesvandorst.nl

