
 
 

 

 אריה אזן

 

. מתגורר בירושלים. למד ציור אצל אהרון אבני וזריצקי ואצל 4391-. עלה עם הוריו ב4391-נולד בגרמניה ב

הצייר ויתקין באקדמיה "בצלאל". בנערותו הצטרף לקיבוץ צובה בהרי יהודה. למד באקדמיה "לה גרנד שומייר" 

 יירים זריצקי, סטימצקי וקיווה.שבפריז. במסגרת ההתיישבות העובדת בקיבוץ נען למד אצל הצ

 ולאחריהן. 07-את תקופותיו העיקריות כפי שבאות לידי ביטוי בציוריו, ניתן לחלק לאלו של עד סוף שנות ה

כבשו את ליבי. אלו הן יצירות נוף  07-אם אני יכול להביע את דעתי האישית, אודה על האמת: יצירותיו משנות ה

 שבהן עושה אזן כבשלו.

אותן, גורם להן להראות ליריות ומרוחקות, אך מצד שני בזכות הניגודיות של הצבעים השחורים על הוא מפשט 

רקע המצע הלבן, הן יוצרות הרגשה שכאילו ניתן למשש אותן. הוא כותב, רושם, לעיתים חורט וחוצב בהן קרעים 

הוא נמצא בתוכו ממש כחלק ממנו  ונותן למתבונן את ההרגשה של נוף רחוק, אולי גועש, אולי פסטורלי, אך מאידך,

 בתוך הסמבטיון הגועש.

יצירותיו בתקופה זו שחורות על רקע לבן או כחולות הנראות כמו הרים, שטחים מבותרים, אבל עם קצת דמיון, 

 אולי ים ואולי ימה.

ג, ימצא המתבונן כי אצל אזן אין משיכות המכחול יוצרות רושם ראשוני של ספונטניות, אבל במבט בוחן ובדיאלו

 הכל מתוכנן. –מקריות 

 השתתף בעשרות תערוכות יחיד וקבוצתיות בארץ ובחו"ל ולהלן מפרט חלקי:-תערוכות

 "אמנים ישראלים", מוזיאון ת"א. – 4311

 "אופקים חדשים", מוזיאון ת"א. – 4313

 "אופקים חדשים", מוזיאון עין חרוד. – 4319

 יז.ביאנלה, פר – 4319

 "אמנים צעירים", מוזיאון ת"א. – 4311

 שרלוטנבורג, קופנהגן – 4310

 תצוגת הסתיו, מוזיאון ת"א – 4311

 חיפה, המוזיאון לאמנות מודרנית. – 4304

 מוזיאון יד לבנים, פ"ת – 4301

 בית האמנים, ירושלים. – 4309

 הלנה רובנשטיין, מוזיאון ת"א. – 4301

 ויצריה."גלרית לב", ברן,  ש – 4300

 "עבודות חדשות", מוזיאון ת"א. – 4314

 עבודה ותערוכה ב"סיטה", פריז – 4319

 הגלריה לאמנות, באר שבע – 4311

 , תיאטרון ירושלים1770 – 4311

 הגלריה לאמנות "אלבז", ניו יורק – 4331-4339

 גלריה לאמנות "פרי", ניו יורק – 4331

 מרכז אדנאור, ירושלים – 1779

 ררה", ביה"ס לצילום, ירושלים."מוס – 1771

 יו.ג'יי.סי , לוס אנג'לס – 1771

 ויגו", ספרד-"ארט – 1770

 גנט, בלגיה – 1770

 

 יצירותיו נמצאות באוספים חשובים בארץ ובעולם.

 


