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אבנר שר לוקח אותנו למסע מרתק בעולמו האישי דרך מגוון עבודות ציור חומריות, העשויות במיומנות 

יוצאת דופן. בשפה ציורית הנעה על גבול המופשט, הוא חורט, שורף, צובע, מפרק ומרכיב צורות 

ודימויים. בתוך כך הוא משמר זיכרונות אישיים וקולקטיביים, המקיימים ביניהם יחסים וזיקות, 

שהמתבונן יכול לחוות בהקשרים אסוציאטיביים, בין הנראה והמוכר לבין הקסום והנסתר, ולפענחם.

שר מצייר בטכניקה ייחודית שאותה פיתח: את המכחול ואת העיפרון הוא ממיר בחריטה ובשֵרפה על גבי 

מצע של שעם, תוך שילוב חומרים נוזליים, כגון יין קידוש, יוד פולידין, טרפנטין ועוד. הבחירה המפתיעה 

בשעם כחומר גלם לעבודותיו נבעה מתכונותיו הייחודיות: "מצאתי בשעם תכונות המקבילות לעם 

היהודי", הוא מספר. "עץ השעם גדל באגן הים התיכון. הוא יודע לשרוד שרפות יער ואסונות אחרים 

 ולשקם את עצמו, כמו העם היהודי, שעבר שואה ומלחמות וידע לשרוד ולשקם את עצמו". 

בכך מעיד שר על קרבתו לחומר, המהול אסוציאטיבית במסורת היהודית, שאותה ספג בבית הוריו.

פעולת הציור של שר היא טוטאלית, מתמשכת, חזרתית ומשתרעת על פני זמן. הוא יוצר עבודות אחדות 

במקביל, האחת מפרה את האחרת באינטנסיביות אובססיבית. בעמלנות סיזיפית הוא יוצר נדבך על גבי 

נדבך, עד שמתקבל מרקם תלת־ממדי עשיר וחושני. בשלב הראשון הוא מתמקד בהשחתה אגרסיבית של 

המצע באמצעות שריטות, חריטות והתזת חומרים, עד שלא ניתן עוד לזהותו. בשלב הבא הוא מתעמק 

בכתמים, בשריטות ובחבלות על מנת לזהות כתמים המבקשים לבלוט ולהתעצם. בשלב השלישי והאחרון 

הוא מדגיש את הכתמים ואת הקווים באמצעות צריבה, שרפה וחריכה, עד ליצירת צורות מזוהות.

מסורת האמנות האירופית והמסורת הפרה-היסטורית מהוות בסיס למכלול יצירתו של שר. הוא מנהל 

דיאלוג עם תולדות האמנות ועם המיתולוגיה היהודית, שמשתיהן הוא שואב השראה, ובד בבד מתכתב 

גם עם ציורי מערות פרימיטיביים, עם סצנות מצוירות על גבי כדים יווניים, עם הירוגליפים מצריים 

ותבליטים אשוריים, עם אותיות וסמלים עתיקים וכן עם האמנות הנאיבית ועם הציורים הילדיים של 

ז'אן דובופה, חואן מירו ופאול ְקֶלה.

ְקֶלה הגדיר פעם את האמנות, ובמיוחד את אמנותו שלו, כ"לקיחת הקו לטיול". גם שר, אדריכל 

במקצועו, נוטל את קוויו לטיול, קווים הנוצרים בידו הבוטחת והמחושבת, ויחדיו הם נעים במקצבים 

אבנר שר: עבר, הווה, עתיד

אריה ברקוביץ
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בלתי צפויים, ללא יכולת להינתק זה מזה. קשר סימביוטי זה מייצר זרם של דימויים, של חוויות ושל 

קומפוזיציות, שאינן נענות על נקלה לניסיונות לפרשם.

אף שיצירתו נשענת על דימויים מעולם הילד ומן המיתולוגיה היהודית )כמו סדרת האובליסקים, 

שמתוארות בהם עשר מכות מצרים(, הרי הכוח המניע אותה טמון במבנה הצורני של העבודות, המהול 

בהשראה ובדמיון אסוציאטיבי. 

בעבודותיו מבקש שר לארוג מערכות יחסים חדשות על גבי מצע השעם, שאותו הוא חובט וחורט, צובע 

ושורף, עד שהוא מקנה לו חיוניות אדירה. מתוכו מבצבצים ועולים יצורים קמאיים, סמלים וזיכרונות 

 ילדות מן הבית היהודי־דתי שבו גדל, וריאציות שכמעט לא ניתן לסווגן. ואולי אין זו אלא הבעת דעה 

על המציאות העכשווית הטעונה, המורכבת מרסיסים של עבר, של הווה ושל עתיד.

 150x150 ,העלה )נח(, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

The Leaf (Noah), 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 150x150



89

המרכיב הבולט ביותר בעבודותיו של אבנר שר הוא הקו החרוט בשעם. הקווים העזים חודרים אל תוך 

החומר הרך ופוצעים אותו, חורכים אותו או מותירים בו כתם וחותם. 

לאחר המבט הראשון ניתן להתפנות לדימויים עצמם ולנסות לרדת לפשרם. תהליך זה של גילוי הדרגתי 

מקביל לתהליך היצירתי שעבר האמן עצמו. שר מתחיל לעבוד על המצע הלא שגרתי מתוך דחף או 

אינטואיציה. הוא מתווה צורות על פני השעם ללא כוונה מראש וללא תכנון מוקדם. הצורות נוצרות 

כשהאמן חורט על גבי המצע, מסובב אותו שוב ושוב, ובכל סיבוב מוסיף עוד קו, עוד כתם ועוד פצע.

בהדרגה נוצרות הצורות, והן לובשות תכנים: לעתים גיאומטריים, לעתים סימבוליים ואיקונוגרפיים. 

סמיכות זו בין צורות מופשטות לבין ייצוגים סימבוליים היא שכנות מרתקת. היא מעלה לדיון את מקורות 

ההשפעה על היצירה: האם אלה הם ייצוגים קמאיים, הממשיכים מסורות מקדמת דנא, או שמא מדובר 

בתיאורים אישיים של האמן עצמו, המעביר את סיפורו באמצעות ייצוגים סמליים. 

במקרה של שר, שתי התשובות נכונות. הוא יוצר מתוך דחף אישי, שמוטבעים בו המוטיבים ההיוליים 

ביותר של כל אדם המבקש להותיר את חותמו על גבי נייר או על מצע של שעם. העבודות גדולות־

ממדים. ניתן לזהות בהן מוטיבים, המחזירים את הצופה לציורי המערות הקדמוניים, ומוטיבים אחרים, 

הנושאים בחובם תמימות, ישירות ומיידיות ומעלים על הדעת ציורי ילדות, ושילוב זה הוא סוד משיכתם. 

החיבור של שר למסורת היהודית מוצא אף הוא ביטוי בעבודות. אין זה חיבור מיידי וישיר, אף שבאחדות 

מן העבודות ניתן לגלות את ההיסטוריה המשפחתית שלו. כבן למשפחה ששרדה את השואה, וכמי שגדל 

בבית עם אביו בלבד, ללא קרובי משפחה נוספים, נדמה כי שר יוצר לו עולם ילדות משלו, עולם שהוא 

בעל קודים של ציור ועם זאת ניכר בו חותם סגנוני ייחודי. חלק מן העבודות משדרות תחושה של איום 

ושל בדידות מזהרת בתוך הריבוי. הדחיסות על גבי המצע, הנוצרת כתוצאה מן הפציעה, השרפה וההרס, 

היא חלק מסיפור של חרדה, אך בד בבד מייצרת גם יופי מרתק. 

עולם המסורת היהודית, התפילות ובית הכנסת, ואפילו ההשפעה הצורנית של דף הגמרא – כל אלה 

משתלבים בעבודות, שהן גם עבודות של התפלפלות והתדיינות בין המוטיבים האמנותיים השונים. 

 המרכיבים האמנותיים טומנים בחובם יסודות אדריכליים, בעוד החיבורים הבלתי שגרתיים מושתתים 

על יסודות קמאיים ומיתיים, שלא תמיד ניתן לפענחם באופן חד משמעי, אלא הם דורשים דיון והבהרה. 

אבנר שר: פראות מתורבתת

חגי שגב
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 180x180 ,נח, 2007, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ 

Noah, 2007, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 180x180

דיפטיכון, 1999, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ, 51x95 כ"א

Diptych, 1999, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 96x51 each
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125x60 ,נורמלי, 2002, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Normal, 2002, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 125x60

220x130 ,אני מלך, 2007, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

I Am a King, 2007, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 220x130



1415

120x80 ,ללא כותרת, 2001, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Untitled, 2001, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x80

 180x120 ,הברכה )ברכת הבית(, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

The Blessing (Home Blessing), 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 180x120
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המרחב שיוצר אבנר שר בעבודתו חובק זמנים ותרבויות, והוא מעין שפה, שניתן לתארה כאספרנטו 

חזותי. היצירות המרובדות חובקות דימויים של הבעות ורגשות, של גוף ובית, וכל אלה מועברים בשפה 

היולית, ההופכת אותם לנהירים לאנשים באשר הם. רבדים נוספים, מוצפנים יותר, נוגעים להיותו של 

שר יוצר בישראל, בלב אזור שבעבר נודע כסהר הפורה, ערש התרבות, מקום שאינו חדל להוות זירת 

מפגש והתנגשות בין תרבויות המזרח והמערב.

עבודתו של שר היא אוניברסלית ופרטית בעת ובעונה אחת. היא ספוגה בביוגרפיה, ועם זאת מציעה 

לצופים מפה לעולמם, על המקורות ועל הכמיהות שביסודו.

לוחות שעם הם מצע היצירה העיקרי של שר, בחירה שנבעה מהחומריות הייחודית ומאפשרויות העיבוד 

יוצאות הדופן של החומר. לאחרונה החל לעבוד עם שכבות של קליפת גזע עץ שעם גולמית, ועוביין 

מעניק לו חירות רבה עוד יותר מבחינת אופני העיבוד. במרוצת הזמן התברר כי לבחירה בשעם גם 

היבטים תוכניים, המקנים ליצירות משמעויות נוספות.

השעם הוא קליפתו החיצונית של עץ אלון השעם )cork oak(, המקולפת מן הגזע, בדרך כלל אחת לתשע 

שנים. העצים, הסובלים טראומה חוזרת ונשנית, מצויים, למעשה, בתהליך מתמיד של שיקום ושל צמיחה. 

עם חלוף הזמן הפכה הבחירה בשעם מהעדפה אסתטית לבחירה, המתייחסת למהות החומר כבעל 

היסטוריה ובעיקר כבעל יכולת התחדשות. מושגים של מפלה ותקומה, מונחים הקשורים להיסטוריה 

היהודית ולתולדות האזור עתיר המלחמות והכיבושים, מתקשרים אצל שר עם החומר, המצליח לשוב 

ולשגשג בכל פעם מחדש חרף הקילוף.

עיבוד השעם על ידי שר כמוהו כנתינת סימנים בחומר והפיכתו לשלו. העיבוד אגרסיבי: שר חורט, צורב, 

שורף ושוטף/צובע אותו בקשת יוצאת דופן של חומרים, בכלל זה יין, אבקת כביסה, דיו וקטשופ, וכך 

יוצר לחומר הן ארכיאולוגיה והן היסטוריה. המרקם המתקבל מזכיר עור "מעונה" או מגילת קלף. במרחבי 

העבודות הדו־ממדיות, שצבעיהן צבעי מדבר ויין, או בפסלי האובליסקים, מתבונן שר בעבר, מחפש 

תשובות ללבטי ההווה ומנכיח פחדים לצד תקוות.

בתוך הסימנים, הנוצרים מן העיבוד הממושך, ובאים לידי ביטוי בכתמים, בקרעים ובשריטות, הוא מחפש 

קצה חוט לנרטיב או לצורה, וברמזים הוא תר אחר מענה לתהיות. שר, שגדל בבית יהודי מסורתי ולמד 

אספרנטו חזותי: על עבודתו של אבנר שר 

ד"ר סמדר שפי
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לימודי קודש, מוצא בסימנים, שהיו לתת־מודע של היצירה, התחלות ורמזים לקווי מתאר של אובייקטים 

ושל דמויות מסיפורי המקרא, ובמיוחד מהתורה: סיפורי הבריאה, נוח, האבות ויציאת מצרים, ולפעמים 

נקודות מוצא לטקסטים יהודיים מאוחרים. הוא מאחה את הסימנים ואת הפציעות בחומר באמצעות 

הפיכתם לצורות ולאותיות, מרפא ובונה עולם של מחוות רעיוניות וצורניות רחבות, לעתים מפתיעות 

ונוגעות ללב.

המעגל האסוציאטיבי־היסטורי בעבודותיו של שר נרחב. על לוחות השעם, המודבק על מצע של עץ, הוא 

יוצר עבודות שהן ציור, חריטה ותבליט. כבר באופן הפעולה מהדהד זיכרונם של רגעים מרכזיים בשפה 

חזותית מן העת העתיקה, מכתב היתדות ועד לתבליטים מעוררי ההשתאות של תרבויות אשור, הִחתים, 

המצרים ועמים נוספים, לצד אסוציאציות מיידיות לאמני ציור הפעולה האמריקניים ממחצית המאה 

הקודמת, ובמיוחד לג'קסון פולוק, לפרנץ קליין ולווילם דה קונינג.

בעבודותיו של שר יש מזיכרון השרבוט הילדי )המעלה על הדעת את המודרניזם המוקדם של אמנים 

דוגמת חואן מירו(, לצד חריטות אלימות, בין אזורים עדינים של קווקוו קצבי, מינימליסטי ברוחו, לבין 

אורנמנטיקה הנטועה במזרח המוסלמי הקדום ובתרבות פרס. בין לבין מבליחים דימויים המאזכרים 

אסתטיקה של משחקי מחשב מוקדמים, כמו נינטנדו, פאקמן וטטריס.

סיפורים מן התנ"ך, ספר הספרים היהודי, המקודש גם לנצרות ולאסלאם, שתי הדתות המונותיאיסטיות 

המאוחרות, חוזרים בעבודות רבות, כמו חלום יעקב ויונה, שתיהן מ־2013, או עשר המכות, המתוארות על 

האובליסקים מ־2014. השימוש הנרחב בכתב מדגיש את הקרבה בין הכתב העברי לכתבי היד הקדומים 

של האזור: הכתב הפיניקי, האשורי והמצרי. האותיות משורטטות, מלאות חיוניות ועוצמה, לעתים 

מסרבות להתפענח.

 שר מספר סיפור ולוכד רגעים של אמביוולנטיות אישית ותרבותית. מעבר למפגשים הבלתי אפשריים 

בין כתבי יד לזיכרונות צורניים, כגון Good Morning, הרי עבודה כמו Bless You כמותה כדיוקן עצמי.

כבמרבית עבודתו, ובדומה לנהוג בתרבויות העתיקות, גודלם של הדימויים אינו מבטא את מקומם 

בחלל )פרספקטיבה(, אלא את מידת חשיבותם לנושא/סיפור העבודה. מבטו של שר נע בין התקרבות 

להתרחקות, בין מיתיזציה של הקונקרטי )בתים, בעלי חיים, אובייקטים( לבין קונקרטיזציה של המיתי 

)כמו הדימוי בעבודה It Must be God  מ־2014(. שאלות של אמונה ושל כוח וניסיון לחשוף את מנגנוני 

הפעולה של העולם שבים ועולים בעבודות In the Beginning )2001( או Unity )2014(. בעבודות אלו 

ובאחרות החלק התחתון מטופל באופן שונה משאר העבודה ומהווה עוגן, כמעין משקולת על מגדלי 

האסוציאציות ועל החלומות הצומחים מעבר לחוקי הכבידה ולזמנים היסטוריים ובניגוד אליהם.

ביסוד המורכבות המרתקת ביצירותיו של שר עומד מבט כפול: הן מתחברות לתרבויות הקדומות 

 ולמסורות אמנות האסלאם של האזור, אך בתוכן ניכר גם המבט המערבי על המזרח, שהוא תיכון רק 

אם מביטים על העולם מכיוון גריניץ'. מבטו הכפול של שר מתקשר למסורת המודרניזם המוקדם ולאמנים 

 ,Lipchitz( ז'אק ליפשיץ ,)1915-1891 ,Gaudier-Brzeska( פורצי דרך, כמו אנרי גודייה ברזסקה הצרפתי

1973-1891( וכמובן פיקאסו, ששאבו השראה מן התרבויות העתיקות כמקור ליצירת שפה מודרניסטית. 

בהקשר הישראלי ניתן לחשוב על יצחק דנציגר, שפסלו נמרוד )1939( הוא דימוי איקוני של הישראלי 

 החדש. דנציגר )1916–1977(, יליד גרמניה, שהיגר עם משפחתו לארץ, התחבר למורשת האסתטית 

של אזור הסהר הפורה בביקוריו במוזיאון הבריטי בעת לימודיו בלונדון.

ההקשר הפוסט־קולוניאליסטי מהותי לחשיבה על עבודתו של שר. יצירתו שייכת לאמנות העכשווית 

שמרכזיה במערב, ולא פחות מכך – למקורותיה באזור המזרח התיכון. את המחוז הזה אפשר לאפיין 

כ"מרחב השלישי", מונח שטבע תיאורטיקן התרבות, הומי באבא )Bhabha(. באבא, מן המנסחים 

המרכזיים של שיח התרבות הפוסט־קולוניאלי ושל המחשבה הרב־תרבותית, הצביע על המרחב השלישי 

ככזה המאתגר את תפישת ההיסטוריה והתרבות כהומוגניות, ומגלה אופציות של שונּות, המעמיקות, 

 Lucy in the Sky מעשירות ומרחיבות את האפשרויות להבין את העולם ולפעול בו. בעבודות של שר, כמו

)2014( או Alone with a Cat )2013(, שפע של שונויות מתוזמרות יחדיו לכלל סימפוניה של צורות ושל 

כתב, ומפתה לחשוב עליהן כעל היבריד תרבותי.

הזמן באמנותו של שר הוא הווה מתמשך. הזיכרון מתפקד בדומה למבנים ארכיאולוגיים בתוך נוף ההווה: 

הפירמידות בקהיר, הכותל בירושלים, האובליסקים באתרים מרכזיים בוושינגטון או בכיכר קונקורד 

 בפריז )תזכורות כפולה למצרים העתיקה ולימי הקולוניאליזם( – כולם מקומות, שההיסטוריה נוכחת 

בהם ומשפיעה על ההווה.

      

גוף העבודה של שר מאופיין באיזון בין היצרי והספונטני לבין המוסדר והמתוכנן, כך ש"יש מעין שיטה 

בשיגעון", אם לשאול את ניסוחו של שקספיר במחזה המלט. שר, שהשלב הראשון בעבודתו כולל 

טיפול אגרסיבי במצע, עובר בשלב השני להתבוננות מהורהרת בו. בדומה למיסטיקן הקורא בקפה, או 

לפסיכולוג המפענח כתמי רורשך, נפתח בפניו סיפור או מצב. המרחק בין עולמות המיסטיקה והאמונה 

לעולמות המדע רחוק כמרחק שבין אמנות עממית למודרניזם. שר מגשר על מרחקים אלו ומקשר ביניהם 

באמצעות הצעה אסתטית, שהיא מורכבת וטורדת בה במידה שהיא עשירה ומרתקת. את עבודותיו 

ניתן לראות כמעין אבן רוזטה, כמקיפות יצירה שהיא טקסט ותרגום ומפתח להבנה, מפגש בין תרבויות 

והיסטוריות והכרזה חזותית עצמאית.
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 120x120 ,הארה, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Enlightenment, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x120

 80x120 ,פרו ורבו, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Be Fruitful and Multiply, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x80
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 150x150 ,החידה )מלכת שבא(, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

The Riddle (The Queen of Sheba), 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 150x150

 120x120 ,2014, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ ,CEO 

CEO, 2014, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x120
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 150x150 ,ביום הרביעי, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

The Fourth Day, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 150x150

 120x120 ,יונה 2, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

 Jonah 2, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x120
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 100x180 ,תקווה, 2013, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Hope, 2013, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 180x100

 180x180 ,כעץ הנטוע )ברכת הבית(, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Planted Tree (Home Blessing), 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 180x180
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 120x180 ,הברכה )ברכת הבית(, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

The Blessing (Home Blessing), 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x180
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ר.א: מה משפיע על יצירתך? מהיכן אתה שואב השראה לדימויים שלך?

א.ש.:  הסביבה שלי – הן הסביבה הגאוגרפית והן הסביבה התרבותית – רוויה באי־שקט ובמתחים. אני 

נוטה להיות מושפע מאירועי היומיום בלבנט, אבל אני מתעניין גם בעברו של האזור, בארכיאולוגיה, 

בלשונות ובסוגי כתב עתיקים, בחותם שהותירו אנשי המקום ובהד של אימפריות עתיקות שעודנו 

מהדהד. אני מתייחס לתנועת האוונגרד "קוברה", שפעלה באירופה בין השנים 1948–1951, אמנים כמו 

קארל אפל )Apple(, וגם לעבודותיהם של חואן מירו, פאול קלה וז'אן דובופה. 

ר.א: כיצד משפיעים הרקע והניסיון שלך כאדריכל, המתכנן ומעצב חללים משלב הרעיון ועד למספרים 

ולפרטי הפרטים, על העשייה האמנותית שלך?

א.ש.: אדריכלות היא צורת אמנות נוספת. האמנות שלי היא זו שתמיד היוותה מקור השראה לעיצובים 

האדריכליים שלי, ולא להפך. התהליך היצירתי, שבו אני עובר מהמאקרו עד לפרטים הקטנים 

והמוגדרים, עזר לי לצלוח אתגרים מקצועיים רבים, והכשיר אותי להתמודד עם מקריות, עם טעויות 

וחוסר דיוק, עם תובנות ועם אינטואיציה; לחוש את הדרך, ולא לנסות לעשות לה רציונליזציה.

ר.א.: הבחירה שלך בחומרים ייחודית ועקבית. האם תוכל להסביר את בחירותיך?

א.ש.: דוגמה מובהקת היא עץ השעם, המשמש אותי בעבודתי. הוא גמיש מאוד. זהו אחד ממיני העצים 

היחידים, המצליחים לשרוד בשרפות יער. כשבחנתי לראשונה את החומר, ראיתי בעיני רוחי את צבעו 

ואת האיכות הטקטילית שלו, אבל ככל שלמדתי על תהליך הפקתו )קליפתו החיצונית של גזע עץ השעם 

מוסרת בעזרת גרזנים מדי תשע שנים, אך העץ אינו נפגע; הוא משקם את עצמו וממשיך לצמוח(, הבנתי 

עד כמה העצים הללו מצויים במצב תמידי של צמיחה מחדש, ובד בבד חווים טראומה חוזרת ונשנית. 

ההחלמה הופכת להיות החלטה אתית. השעם אוצר בחובו היסטוריה והתחדשות כאחד ממאפייניו 

המהותיים. עבורי, זהו חומר, המהווה מטאפורה לשאיפה הכלל־אנושית לאסוף את השברים מתוך הכאוס 

ולאחותם, מעין מסר של תקווה לעתיד.

רויטל אלקלעי: ההתבוננות בעבודתך לקחה אותי למסע. במבט ראשון הדימויים הזכירו לי ציורי מערות 

נאיביים, גרפיטי עתיק. בשלב הבא המסע פנה לגילוי של סדר ויופי בתוך הגולמיות והחספוס, מה ששפך 

אור על קומפוזיציה של צורות ושל אנרגיות, ועורר ציפייה לגילויים נוספים, החבויים ברובד שטרם 

נחשף. העבודות משדרות תחושה עזה של עשייה ושל טכניקות יוצאות דופן שהבאת לכלל מיומנויות 

מרהיבות, המושתתות על תהליך ייחודי שפיתחת. התחלת להשתמש בתהליך ובמערך החומרים הזה 

בסביבות שנת 1998. כיצד היית מתאר את הדרך שעברת מאז? כיצד מתייחסת עבודתך הנוכחית לגוף 

היצירה הקודם שלך?

אבנר שר: מאז ומתמיד התעניינתי ביחסים שבין בנייה לבין פירוק. בעבודותיי המוקדמות ציירתי 

קומפוזיציות צבעוניות בשמן על בד ברוח קוביסטית. מאוחר יותר התחלתי לחקור את צדה האחר של 

היצירה באמצעות דקונסטרוקציה של פני השטח. התחלתי לעבוד על לוחות שעם, תוך שימוש בצורב 

עץ, במברגים, במסורים ובפטישים )כל מה שיש בכוחו להשחית את המשטח(. אני שורט, קורע, חורט 

 ושורף את פני השטח ואז מכתים אותם באמצעות חומרים, כמו יין, קטשופ, סבון כביסה, בוץ או יוד – 

כל חומר ותכונותיו הייחודיות, כל חומר והקונוטציות שהוא מעלה. דווקא משום שאנחנו מוקפים 

בנרטיבים גדולים, הדחף שלי היה תמיד פשוט וקטן יותר, דחף הנובע מתשוקה ילדית – הכוח להרוס 

ואז לבנות מחדש. התשוקה הבסיסית הזו נבעה ממקום נטול חוקים, לא ממאגר של ידע, של מדע או של 

הנדסה, אלא מביטוי יצרי אותנטי.

ר.א.: נדמה שביסוד עבודתך מצוי רובד מוצפן. האם תוכל לתת הצצה לתהליך העבודה שלך?

א.ש.: השלב הראשון בתהליך העבודה שלי נעשה ללא מחשבה, תהליך אינטואיטיבי, המגלם ניסיון 

להתיר את הרסן ולהרפות את השליטה. אני עובד עם מוסיקה ברקע. אני מאפשר לעצמי לאבד שליטה 

וליצור מתוך דחף אינטואיטיבי פנימי. בשלב השני צפים התכנים הלא־מודעים. לעתים קרובות אני 

מהרהר במשמעותם; לאחר שאני מתבונן בלוחות המושחתים, לעתים במשך שעות ואף ימים, אני מגלה 

בהם צורות ודמויות. זה כמו להתבונן בעננים ולגלות בתוכם דימויים. הצורות והדמויות הללו "מבקשות" 

ממני לחזק אותן או להבליט אותן. ואז מגיע השלב השלישי, שבו אני מגיב ומתחיל לטפל בעבודה: מגלף, 

מחטב, מעצב ומוסיף אורנמנטים וטקסט.

רויטל אלקלעי בשיחה עם אבנר שר



3233

]עמ' 35-33[:  אובליסקים, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ, 310x50x50 כ"א

[pp. 33-35]:   Obelisks, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 310x50x50 each 

 50x50 ,בדרך לתיבה, 2013, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

To the Ark, 2013, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 50x50
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נולד בחיפה, 1951; חי ועובד בישראל

לימודים

תואר ראשון באדריכלות )B. Arch(, הפקולטה     1978

לארכיטקטורה ותכנון ערים, הטכניון, חיפה  

לימודי אמנות, אוניברסיטת חיפה  1984

תערוכות יחיד

"This is His Tattoo", גלריה מבט, תל אביב  2002

"דרך האמן", הגלריה העירונית, רעננה  2005

"השתקפות", הגלריה העירונית, רעננה  2007

בית האופרה, תל אביב  2011

"ציורים", Javits Center, ניו יורק  2012

Koninklijke Villa, אוסטנד, בלגיה  2013

"סטודיו", יריד האמנות ארט מונקו )מטעם    

גלריה Koninklijke Villa, אוסטנד, בלגיה( )קט'(  

יריד האמנות Scope, מיאמי )מטעם   2014 

גלריה Koninklijke Villa, אוסטנד, בלגיה(  

"ציפור על תיל", מוזיאון בר־דוד לאומנות ויודאיקה,    

קיבוץ ברעם )תערוכה זוגית עם דיויד אייזקס( )קט'(  

"הסוד", האנגר 2, נמל יפו  

   ,E3 ניו יורק )מטעם גלריה ,Scope יריד האמנות  

אוסטנד, בלגיה(  

   ,Koninklijke Villa גלריה ,)e(merge יריד האמנות  

וושינגטון )תערוכה זוגית(   

יריד ארט מונקו )תערוכה זוגית(  

יריד ארט המפטונס )מטעם גלריה E3, אוסטנד, בלגיה(  2015

   ,E3 ניו יורק )מטעם גלריה ,Scope יריד האמנות  

אוסטנד, בלגיה(  

"סימני דרך", בית האמנים, תל אביב  

מבחר תערוכות קבוצתיות

Art Show on Broadway, גלריה Dacia, ניו יורק  2012

   ,Art Basel Week במסגרת ,Miami River Art Fair  

מיאמי, פלורידה )קט'(  

גלריה נינה טורס, מיאמי, פלורידה  

Art Laren, לארן, הולנד  2013

Dacia Universal Art Project, ארפורט, גרמניה  

Dacia Universal Art Project, סיביו, רומניה  

"שלח את עמי", גלריה אנגל, תל אביב  

"Unity Exhibition", גלריה Memoir de l'avenir, פריז  

ציונים ביוגרפיים

180x180 ,ואל עפר תשוב, 2014, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ 

 To Dust You Shall Return, 2014, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 180x180
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"Mise en scène", מוזיאון גרימלדי,   2014 

Cagnes-sur-Mer, צרפת  

"Initium Novum", גלריה Dacia, ניו יורק  

"מחווה לים האדום", מוזיאון ינקו־דאדא, עין הוד   2015

"Refresh", גלריה פלורנטין 45, תל אביב  

אוספים

מוזיאון בר־דוד לאומנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם

אוסף ס.מ. אברמס, ניו יורק

אוסף פרנק אלכסנדר סלאריס, ניו יורק

אוסף ביילין, קליפורניה

אוסף משפחת קריסטל, ישראל

אוסף ריצ'רד משעל, ניו יורק

אוסף סנווסט, מונטריאול

אוסף אמירי, זיכרון יעקב

אוספים פרטיים בישראל ובעולם

מבחר פרסומים

 —   יהודה מאי )עורך(, "קטלוג אמנים ישראלים", 

מכירה פומבית – כתב־עת לאספנות ולאמנות, 2002.

 —   ענת מידן, "שיגעון ההשחתה", במסגרת הטור 

"המלצת השבוע", ידיעות אחרונות, 31 בינואר 2003.

 —   עליס בליטנטל, "עולם פנימי חדש", מקור ראשון, 

10 בינואר 2003.

"Scratching the Surface," Arts Observer, October 2012   —

 —   עליס בליטנטל, "דימויים בתוך הכאוס", מקור ראשון, 

מוסף ספרות ואמנות, 9 בנובמבר 2012.

 Rachel Orian, "Upcoming Exhibition Monaco,"   —

Principality of Monaco, 25 April 2013

 Charlie Schultz, "Buzzing Solo Booths: Report from the   —

Armory Show, Volta, and SCOPE," ARTslanT, 8 March 2014

—   "מחוץ למסגרת", הארץ, מוסף גלריה, 4 באוגוסט 2014.
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גרוויטציה, 2015, מיצב: חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד 

Gravitation, 2015, installation: scratching, etching, and engraving on cork and wood,, Janco Dada Museum, Ein Hod
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Klee once described art, his own art specifically, as "taking the line for a walk." An architect by 

profession, Sher too takes his lines for a walk, lines created with a confident, calculated hand. Together 

they move in unexpected rhythms, unable to break free from one another. This symbiotic relationship 

spawns a stream of images, experiences, and compositions which do not readily obey the attempts to 

interpret them.

Although Sher's art relies on images from the children's world and Jewish mythology (i.e. the series of 

obelisks depicting the Ten Plagues of Egypt), its driving force lies in the formal structure of the works, 

which is imbued with inspiration and associative imagination. Sher strives to create new relationships 

on the cork surface which he beats and incises, paints and burns, until it becomes filled with great 

vivacity. It thus gives rise to primeval creatures, symbols and memories from the orthodox Jewish home 

in which he grew up, variations which are virtually unclassifiable. Perhaps it is, in fact, a comment on 

the charged contemporary reality which consists of fragments of past, present, and future.

120x80 ,ברוך הבא לעסקי הבידור, 2013, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Welcome to Show Business, 2013, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 120x80
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Avner Sher takes us on a fascinating journey in his private world via a spectrum of material paintings 

executed with exceptional skill. With a painterly language that transpires on the verge of abstract, 

he carves, burns, paints, deconstructs and reconstructs forms and images, while preserving 

interconnected personal and collective memories which the viewer may experience and decipher in 

associative contexts, between the visible and familiar, and the magical and hidden.

Using a unique, self-developed painting technique, Sher replaces the brush and pencil with engraving 

and scorching on a cork surface, combining liquid substances such as Kiddush wine, iodine, turpentine, 

etc. The surprising choice of cork as a raw material stemmed from its unique qualities: "I found qualities 

parallel to those of the Jewish people in cork," he discloses. "The cork oak grows in the Mediterranean 

basin. It can survive wood fire and other catastrophes and rehabilitate itself, much like the Jewish 

people, which endured the Holocaust and wars, survived them, and rehabilitated itself," he goes on to 

say, indicating his affinity with the material associatively blended with the Jewish tradition which he 

absorbed in his parents' home. 

Sher's painterly act is total, ongoing, and repetitious, extending over time. He creates several works 

simultaneously, each enriching the other with obsessive intensity. With Sisyphean dexterity, he creates 

layer upon layer to generate a rich, lush three-dimensional texture. Initially, he focuses on aggressive 

mutilation of the surface by means of scratching, carving, and spraying substances until it is no longer 

recognizable. In the next phase he delves into the stains, scratches, and bruises to identify blots asking 

to stand out and be emphasized. In the third and final phase he accentuates the stains and lines by 

singeing, burning, and scorching to create identifiable forms.

The traditions of both prehistoric and European art form the foundation for Sher's entire oeuvre. He 

converses with art history as well as Jewish mythology for inspiration, while also corresponding with 

primitive cave drawings, Greek vase painting, Egyptian hieroglyphs and Assyrian reliefs, ancient letters 

and symbols, as well as naïve art and childlike paintings by Jean Dubuffet, Joan Miró, and Paul Klee.

Avner Sher: Past, Present, Future

Arie Berkowitz
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60x60 ,ילדים בבית שמחה בבית, 2015, חריטה, גילוף וצריבה על לוח שעם ועץ

Happy Children Make a Happy Home, 2015, scratching, etching, and engraving on cork and wood, 60x60
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