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 אביבה אורי

( ועזריאל מליאר 2121לרחל ברונפנשום ) 2211אביבה אורי נולדה בצפת בשנת 
 (2121)אורי; 

החלה ללמוד בסמינר לוינסקי  21אביבה למדה בבית הספר היסודי בבורוכוב. בגיל 
שנים(. והקדישה את שעות הערב לשיעורי מחול ברחוב פרוג בתל  6לבנות )למשך 

 אביב בלהקת המחול של גרטרוד קראוס.

החלה את הכשרתה בציור בסטודיו של משה קסטל שהוביל להתאהבות  2211בשנת 
המשיכה את לימודיה אצל דוד הנדלר, שהפך לבעלה השני  2211הדדית. ובשנת 

 .2261בשנת 

אורי היוותה השראה לאמנים מרכזיים כרפי לביא ומשה גרשוני. יצרה בעיקר עבודות 
רישום אקספרסיביות המתמקדות בקו ובקומפוזיציה, מדויקים, מורכבים ועזי מבע, תוך 

 ותיה הפוליטי מתורגם דרך הפרטי.התייחסות לאלמנטים של חומר וטקסטורה. בעבוד

אורי נפטרה בתל אביב ונקברה בבית העלמין קריית שאול. רק לאחר מותה היא זכתה 
 להכרה ראויה כאמנית.

אצרה גליה בר אור בשיתוף עם ז'אן פרנסואה שוורייה ב"משכן לאמנות  1001בשנת 
-ורי, בה כעל שם חיים אתר" שבעין חרוד, רטרוספקטיבה מקיפה לעבודותיה של א

. התערוכה לוותה 10-ועד לשלהי שנות ה 10-רישומים שנוצרו החל בשנות ה 250
 בספר מהודר שכלל שיחות על עבודותיה, וכן מאמרים ושירים פרי עטה של אורי.

הרישומים המופשטים של אביבה אורי היו מבוססים, לפחות בתחילת הדרך, על 
שיח -ובכך הייתה מסוגלת לדו -אלית רגיונ-התרשמות מנופים מסוימים ועל גישה אל

אמנותי עם אנשי קבוצת "אופקים חדשים" למשל. עם זה העמידה כבר בשלהי שנות 
החמישים אלטרנטיבה אמנותית להפשטה שהייתה מקובלת אז בארץ. במקום ניצחון 

אמירה "רזה";  -רישום על נייר; במקום ה"בישול" המקצועני של הצבע  -ציור השמן 
השפעת אמנות יפן וסין או השפעת ציור מופשט "אחר"  -ת פאריס במקום השפע

ביטוי של מצוקה וחרדה  -ואינדיבידואליסטי )האנס הארטונג(; במקום אובייקטיביות 
אישית, של מתח בין ייאוש כבד והתעלות רוחנית; במקום המרקם הכתמי, העדין 

ת גם מבוקר וכפוף קו טעון מאוד מבחינה אמוציונאלית, אם כי באותה ע -והלירי 
למשמעת. העשייה המשוחררת ממוסכמות, האישית, של אורי השפיעה על אמנים 
צעירים יותר, שחלקם אף הזדקק לאופני העשייה שהיו טיפוסיים לה, כמו השרבוט 

 אביב. -למדה ציור אצל דוד הנדלר בתל )אצל רפי לביא(.
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 תערוכות יחיד:

 מוזיאון תל אביב-2251

 ירושלים גלריה רינה,-2260

 גלריית גורדון, תל אביב -2261

 מוזיאון ישראל, ירושלים -2212

 מוזיאון תל אביב -2211

 ", מוזיאון סטדלייק, אמסטרדם2256-2211"ציורים  -2211

 קונסטהלה, דיסלדורף -2211

 גלריית בוגרשוב, תל אביב-2211

 י", בית האמנים בירושלים; גלריית קיבוץ כבר2251-2212"ציורים -2212

 תערוכה רטרוספקטיבית, המשכן לאמנות בעין חרוד-1001

 תערוכות קבוצתיות]עריכת קוד מקור | עריכה[

 ביאנלה לצעירים, פריז-2252

 ייצגה את ישראל בביאנלה של ונציה-2260

 יורק-רישום בינ"ל, מכון קרנגי, ניו-2261

 מגמות בציור הישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים-2265

 פרסים:

 רס דיזנגוף, מוזיאון תל אביבפ 2251

 פרס דיזנגוף, מוזיאון תל אביב 2256

 פרס סנדברג, מוזיאון ישראל, ירושלים 2216
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 פרס לאה פורת, קרן התרבות והאמנות 2215

 ישראל-פרס יצירה, קרן התרבות אמריקה 2216

 פרס גוטמן 2212

 פרס הסתדרות 2212

 

 


