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 שמעון אבני
 

חי את ההוויה הישראלית ומתעד  ,הבולטים של ישראלהמודרניים שמעון אבני הוא אחד מאמניה 

אותה באופן אקספרסיבי היחודי לו. הדמויות שבציוריו פיגורטיביות ופשוטות ומתארות מצב מיידי 

 ברגע בו מופיעה לעניו "התמונה". 

 

ישית שהיא תמצית תחושתו, שאותה הוא מעביר בציוריו ניכרת כמיהה למעין שלמות חוויתית א

 למתבונן דרך הפריזמה האישית שלו ובחוש ההומור האופייני לו.

 

ים והסגנון של ווילם דה קונינג  הדמויות שבציוריו נראות ככתם שמן לא מעוצב, אולי ברוח הצבע

(WILLEME DE KOONING),  הצבעים נשפכים מעצמם לכל עבר, מתנגשים זה בזה

 ים את הציור באור מיוחד, לכאורה ספונטני אך למעשה מצוייר בקפידה וביד מיומנת.ושוטפ

 

אבני משאיר את ציוריו במצב שבו המתבונן משלים את הציור בעצמו,  במוחו ולפי הדיאלוג העצמי 

 שלו עם היצירה.
 

 קורות חיים
 נולד בפריס, צרפת 2391
 עולה לישראל במסגרת עליית הנוער  2391
 רף לקיבוץ רעיםמצט 2391
לומד ציוד אצל יוסף זריצקי, אביגדור סטימצקי,חיים קיווה, ובמכון אבני לציור   2391

 אצל יחזקאל  שטרייכמן
 LA GRANDE CHAUMIEREנוסע לצרפת ולומד באקדמיה  2391
 לומד בבוזאר בפריס ובאקדמיה לאמנויות ברומא            2312
 זיהחוזר לפריס ולומד צילום וטלוי 2319
 מלמד באקדמיה בצלאל לאמנות, ירושלים 2313 - 2319
   שבע, מקבל מילגה מטעם קרן התרבות -מלמד במרכז לאמנות חזותית, בבאר 2319

 ישראל ומשתלם בארה"ב-אמריקה           
 מתמנה כמנהל המרכז לאמנות ברחובות 2311
 אביב-חבר בקבוצת "רדיוס", תל 2311
 החינוך והתרבות ועובד ב"סיטה" בפריסמקבל מלגה מטעם משרד  2319

 מלמד במדרשה למורים לאמנות ברמת השרון 2339-2313
 אביב-מלמד ומרכז את המחלקה לאמנות במכון אבני, תל 1119עד  2331
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 תערוכות  יחיד
 אביב-גלריה  עקד, תל 2391
 אביב-בית סוקולוב, תל 2391
 גלריה ארבע הרוחות, פריס 2311
 אביב; גלריה רינה  ירושלים-אביב;  גלריה דוגית  תל-גלריה כץ תל  2312
 אביב-, תל111גלריה   2319

 פריס CAMOINפריס; גלריה  HAUT PAVEגלריה  23119-2319
 אביב-גלריה מבט  בתל 2311
 אביב-גלריה אנגל, ירושלים; גלריה הרמתי בתל  2311
 אביב-כוכבא, תל-גלריה בר 2311
 אביב לאמנות; המוזיאון העירוני לאמנות חולון-ן תלמוזיאו 2319
 בית האמנים, ירושלים 2319
 אביב-גלריה הקיבוץ, תל 2319
 תקוה-לבנים, פתח-יד 2311
 בוסטון ,גלריה אנגל , ירושלים; גלריה הירשברג 2313
 אביב-גלריה דוגית, תל 2311
 מרכז תרבות רוצ'סטר, ארצות הברית 2312
 רחובות  גלריה עירונית,  2311
 אביב-גלריה מבט, תל 2319
 אביב-בחולון; גלריה מימד קטן,  תל גלריה לאמנות 2311
 אביב-,  תלביב;  "שטח ירוק"  גלריה מימדא-גלריה שלוש בתל 2311
 גלריה בקיבוץ כברי;  גלרית הקיבוצים לוחמי הגטאות, נען וגבעת ברנר 2311
 אביב-תל אביב; גלריה טובה אוסמן, -גלרית אפרת תל 2313
 אביב; "מסע הצקלון"  במוזיאון חיפה-גלריה מבט תל 2331
 אביב-"לטייל עם ג'וני; גלריה מבט, תל  2332
 אביב-סדנאות האמנים, תל 2331
 אביב-גלרית הקיבוץ תל 2339
 אביב-"שטח ירוק"; מיצב  בגלריה שרה ארמן תל 2339
 אביב-תל "מציאות במגע רך", אגודת הציירים והפסלים בישראל, 2331
 "חופים" המוזיאון הימי חיפה 2331
 אביב-גלריה טובה אוסמן, תל 2311

 

 באוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם יצירותיו נמצאות


