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אהר'לה בן אריה הוא פסל פעיל לאורך שנים ארוכות ויצירותיו
החווייתיות פרוסות לאורכה ורוחבה של הארץ ומקומות רבים בעולם .הוא אמן
יוצא דופן בנוף הפיסול הישראלי .יצירותיו כוללות פירות רימון עשויים מתכת
ועצומים בגודלם ,תנינים מגומי" ,גמלים מעופפים" עשויים מתכת וזהב ,פילים
מעץ וממתכת ,דולפינים ,לווייתנים וחיות דמיוניות .כל אלה מרתקים אנשים
בארץ ובחו"ל (בתערוכות במוזיאון ישראל במוזיאונים בארה"ב ובגלריות
בגרמניה) .למרות היותו עסוק באופן רצוף ביצירה בארץ ובחו"ל הוא אמן
שאינו שואף להימצא באור הזרקורים .הוא נאמן לדרכו ,לעצמו ,לחומר,
לנפחים ולצורות ,ויוצר פיסול מקורי בעל סגנון אישי שאין לטעות בו .ייחודו
הרב נובע מהתעקשותו ליצור יצירות שהן שילוב של חוויה אמנותית ,סביבה
ושימוש פיזי של קהל.
אהר'לה בן אריה הוא פסל ,אמן ,חוקר ,מחובר אל ההיסטוריה היהודית של
אבותיו ובה בעת גם להיסטוריה המקומית של הארץ שבה הוא חי .בדומה
לארכיאולוג ,הקורא את העבר מתוך התבוננות בממצאים שבשטח ,אהר'לה
קורא את חומרי המקום ,מתרגמם לשפתו ומשלבם באמנותו .הפיסול של
אהר'לה הוא חלק בלתי נפרד מאישיותו ומדרך חייו.

לווייתנים

טיילת חוף אשקלון
פסלי הלווייתנים בחוף אשקלון מוצבים כמה עשרות מטרים מקו המים
והם מדמים זוג לווייתנים ענקיים שזנבותיהם מתפרצים לגובה מעל
פני הים .שני פסלי פלדה ענקיים בגובה של 11מ' כל אחד .המבניות,
הגודל וצורת ההצבה משלבים יחדיו תכונות של עמידות וקירור עצמי
ונוכחות שמהווה נקודת ציון חווייתית לתושבי העיר .מרגע הצבתם
הם הפכו לאחד מסמלי העיר ומשמשים קהל רב מהעיר ומחוץ לעיר.
הפסלים נבנו בשנת  2009בהזמנת משרד התיירות באמצעות החברה
הממשלתית לתיירות עבור העיר אשקלון.

מבוך הלווייתן
באר שבע

קרן "פרת" האוסטרלית הקימה כמחווה לעיר
באר שבע פארק ציבורי משולב .בתוך הפרק הקים
האמן מבוך שמיועד לילדים ולילדים מוגבלים במיוחד.
המבוך שאורכו כחמישים מטר נבנה ברובו מחומרים
קשיחים כגון בטון טיח ולבנים בשילוב חלקי מתכת.
יש בו אטרקציות משחקיות ושימושיות שמעניקות
למשתמש אפשרות לנוע במרחב וללכת לאיבוד
תוך תחושת יכולת עצמית וגילוי .המבוך נבנה תוך
היצמדות לתקני נגישות לנכים מכל הסוגים .בטקס
פתיחת הפרויקט נכחו אורחים רמי מעלה מישראל
ואוסטרליה ובראשם הנשיא מר שמעון פרס.

צפרי גן עדן

מוזיאון תפן

זוג ציפוריי גן עדן נוצרו ונרכשו בהזמנת מוזיאון
תפן לרגל תערוכת היובל למדינה ב.1998 -
הצפרים ממוקמות בגן הפסלים שבמוזיאון.
הן עשויות נחושת ועץ וגובהן ארבעה מטר.

העכביש

חולון

פסל העכביש בחולון הוא דוגמא לפסל סביבתי מונומנטאלי
שמשלב בתוכו סביבת משחק עשירה וחווייתית .פסל עץ ומתכת
בגודל של כ-עשרים מטר משתלב בסביבה הארכיטקטונית
כאילו היא נבנתה עבורו והוא עבורה .קהל המבוגרים
והילדים פועלים בתוך ומחוץ לפסל אשר בנוי ומותאם לכך.
האיך והמה שלובים בו יחדיו בצורה אופטימאלית ולמרות
הגודל העצום אין בו איום או גזילת מקום יקר אלא ההיפך
הגמור .הפסל נבנה בשנת  2001בהזמנת עריית חולון.

פסלי צל
פסלי הצל הם דוגמא מובהקת
לשילוב בין הפונקציה לצורה
בעבודותיו של אהרלה בן אריה.
מוטיבים מעולם החי והצומח
מקבלים הפשטה שמעניקה את
היכולת לשמש כפונקצית הצללה.
המתח המובנה בין החומר הרך,
הבד ,לבין החומר הקשיח יוצרים
את הקלות והאווריריות הצורנית
שמספקת בו זמנית הצללה ופיסול
סביבתי עוצר נשימה.

שדרת השבשבות

קריית שמונה

במסגרת עבודת חידוש המרכז המסחרי בקריית שמונה הוזמנה יצירה שתקשט את
הכיכר המרכזית ותעניק כאילו חיץ שמבדיל בין שני חלקי הכיכר .היצירה שנבנתה
מורכבת משישה עשר עמודי עץ שבראשם מורכבים חלקים פיסוליים עשויי נחושת.
כל החלקים מסתובבים באופן חופשי בעזרת הרוח ויוצרים תחושה של תנועה נינוחה.
היצירה בשלמותה מתפרסת על אורך של  50מ’ וגובה כל עמוד כארבעה וחצי מטר.
היצירה הוזמנה ע”י משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות והיא
בוצעה בשנת .1998

קשתות ברגיעה

רחבת המועצה גני תקווה
“רציתי לתת לקשתות לנוח ,אילו המחזיקות בגבורה
לאורך אלפי שנים את התרבות הארכיטקטונית
בכל העולם ,אצלי הן יכולות לנוח ולהיות רק הן
לעצמן מבלי לשאת דבר”
פסלי עץ אילו נבנו בשנת  1997בהזמנת המועצה
המקומית והם מוצבים יחדיו ארבעה במספר
ברחבת הכניסה לבניין המועצה המקומית .לצד
המסיביות הכבדה יש בהם קלילות ונינוחות של
כאילו שמודעים לכוחם ונוכחותם.

גן פסלים

בית אריה

גן הפסלים בבית אריה הוקם בשנת  1990בעקבות רעיונות
שהוצגו בתערוכת האמן במוזיאון ישראל אגף הנוער בשנת
 .1989בגן תשעה אלמנטים פיסוליים עשויי עץ מסיבי והוא
מעניק חוויה אמנותית ושימושית לשרות תושבי הישוב.
הפרויקט נבנה בהזמנת המועצה המקומית .עבודה זו היא
אחת המוקדמות שנבנו עיי האמן והיא נחשבה לפורצת
דרך וזכתה לחשיפה בינלאומית כעבודה סביבתית שמעבר
לאיכותה הוויזואלית היא מזמינה את הקהל למעורבות
פיזית וחווייתית.

פסלים על פי אמרות ביידיש
“ווען מאזעל קומט שטעל אים אונטער אבענקל ”..כשהמזל בא תציע לו כיסא.
“האמרה ביידיש אינה מצליחה ,גם אם תרצה ,להיות הצהרתית .היא תמיד תהיה
ראשונה לשים לעצמה רגל ולצחק מעצמה מכאן יופייה ועוצמתה”...
“פסלים על פי אמרות ביידיש” היא אחת התערוכות המרנינות והחשובות שיצר
האמן שהוא גם דובר יידיש מבית .התערוכה הוזמנה עיי המוזיאון של הישיבה
יוניברסיטי בניו יורק והוצגה בשנת  1995במוזיאון האמור וברחבי ארצות הברית.
בתערוכה הוצגו ארבעה עשר פסלים עשויי מתכות ועצים שונים שכל אחד מהם
נותן ביטוי וויזואלי לאמרה שונה ביידיש .הטקסטים לפיהם ניבנו הפסלים עובדו
ונערכו בשיתוף עם הסופר הנודע יוסל בירשטיין ז”ל.

פילים כחולים

פתח תקווה

גן הפילים הכחולים הוקם כגן משחק
פיסולי עשוי רובו עץ צבוע .מזמיני
העבודה :עריית פתח תקווה ,בוצע
בשנת .2004

רימוני זהב

תלפיות ירושלים
עריית ירושלים הזמינה מהאמן פסל שיוצב בכיכר תנועה בלב שכונת
תלפיות בירושלים .הפסל שנבחר הוא זוג רימונים עשויים פלדה וצבועים
בצבע זהב .גובה הפסלים  2מ’ האחד והשני  1.6מ’ .משפחת רגו’אן
הירושלמית בחרה בשיתוף עם העירייה להשתמש בפסלים כהנצחה
לבן המשפחה גדי רגו’אן ז”ל שנרצח בפיגוע.

אקולוג
ברלין

הפסל העשוי עץ אלון ונירוסטה נבנה בהזמנת ממשלת
ברנדנבורג ועריית ברלין .שנת ההקמה .1995

גן הענקים

שטוטגרט (פרויקט בהקמה)
גן הענקים נמצא בתהליכי תכנון והוא יבנה בעיר שטוטגרט
בגרמניה .מתחם המורכב מחמישה פסלי עץ ומתכת ענקיים
ובתוכם מבוך עשוי עץ ולבנים.
בהזמנת עריית שטוטגרט ,מועד סיום צפוי2015 :

