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 | Asim Abu Shaqraعاصم أبو شقرة   | עאסם אבו שקרה

 השקת ספר ותערוכה

 

5205202.56-550.502.51 

  תבנית נוף מולדתו

שמאס את ההקדמה הנפלאה שלו  כך פותח אנטון, "היה צריך להעביר את הצבר לעציץמישהו "

וב ואת המשימה הזו ביצע עאסם אבו שקרה ש, شقرةعاصم أبو  שקרהעאסם אבו  לספר

 0שרק מותו בטרם עת עצרה, ושוב בציוריו באובססיביות

כבן השביעי למשפחה מוסלמית בת  5505505.35 -חם בעאסם אבו שקרה נולד באום אל פ
 0בלבד 20נפטר ממחלה ממארת והוא בן  ...5ובחמישי באפריל , עשרה ילדים

לעבור תל אביב את אום אל פחם ו 50כבר כילד הרבה עאסם לצייר אך החלטתו לעזוב בגיל 
בבית הספר הגבוה לציור בתל  הוא למד 0נתפסה בסביבתו כמהפכנית ונועזת כדי ללמוד ציור

, הקצרה אך האינטנסיבית, לאורך כל דרכו, עם זאת 0ולימים היה למורה במקום בו למד אביב
 0נותרה בו תחושה של זרות ואי שייכות

, בעל חוש הומור והסתכלות  צינית, תוארצעיר יפה , רגיש ואצילי, עאסם היה צייר עדין נפש
 0החריג, הסובל, ויחד עם זאת היה הומניסט שהזדהה עם האחר, על החיים, לעתים סרקסטית

נותרה בעאסם קירבה ומחויבות , למרות שמהר מאד נכנס לקונצנזוס של האמנות הישראלית
בין הזהות הערבית הוא חי בזהות דיאלקטית של סתירה וקונפליקט 0 עמוקה למקום שממנו בא

כל המתחים הללו 0 בין המסורת המשפחתית לבין חיבורו לאמנות העכשווית, לזו הישראלית

בסופו של , למרות המורכבות שבה הוא חי0 עוררו אצלו  אי שקט תמידי ובאו לידי ביטוי באמנותו
סיבי דבר הבא לידי ביטוי בעיסוקו האובס, דבר נשאר עאסם אבו שקרה נאמן למקום ממנו בא

 0 בצבר
 

וכשעאסם מצייר את הצבר הוא מצייר למעשה דיוקן עצמי הקשור , אדם טווה את נוף מולדתו

הוא 0 היה איש המקום הזה, שמעולם לא יצא מגבולות הארץ, עאסם0 לאיקונוגרפיה הפלסטינית 
בין אם היה זה בתל אביב ובין אם באום , לסביבה ולאסתטיקה הלוקאלית, היה מחובר לתרבות

בשנתיים 0 לקח איתו לתל אביב ולא חדל לציירו, שהינו סימבול פלסטינאי ,את הצבר0 ל פחםא
כשהוא נאבק במחלה ממארת צייר עאסם פעם אחר פעם את צמח הצבר , האחרונות לחייו

תמצות , העקור מסביבתו הטבעית ושתול כנטע זר בעציץ וקירבת הקץ הביאה אותו לריכוז
 0 והתעלות

 

ואפשר לומר 0 מגיע לביטוי כה בשל ומלא שמונהתופעה נדירה היא שצייר בגיל עשרים ו
מרהיבה ופוצעת , עצמאית ואותנטית, בביטחון שעאסם אבו שקרה השאיר אחריו אמירה צלולה

 0ביופייה
 

היכרותי האישית את האמן ויצירתו כמו גם הקירבה והדיאלוג המתמשך עם משפחתו הניעו 

ההוצאה לאור של ספר  מפעללקחת על עצמי את ,  ...2באביב , אחרי מותו עשר שנים, אותי
המטרה היתה לאפשר מבט רענן בעבודותיו ולתת מקום לפרשנות 0 מקיף ורציני על יצירתו

כאמל בולאטה , טל בן צבי: חדשה בידי שלושה אנשי מחקר מרכזיים ומובילים  בעולם האמנות 
 0 עברו מאז והנה זה קורהשלוש עשרה שנה 0 מיטשל0 ט0'ג0וו-ו

 
 

  עורכת הספר , נירה יצחקי מתוך ההקדמה מאת -
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 :תודות

 
על האמון שנתנו בי ועל שיתוף , ובמיוחד לאח מוחמד אבו שקרה, למשפחת האמןתודה ענקית 

 0הפעולה

פעל זה לאורך כל במ, יונתן קולבר, ב אמנות אמיתי אוה, תמיכתו ללא עוררין  של איש יקר
על כך שלוחה אליו 0 איפשרה את הפקת הספר, תוך נדיבות אמיתית ואמון בלתי מסוייגמ, הדרך

 0כל זה היה נשאר בגדר חלום, בלעדיו0 הוקרתי העמוקה
שצילם את אוסף העבודות המקיף של עאסם אבו שקרה באהבה ובמסירות , תודה  לאברהם חי

 0לאין קץ והיה לי שותף אמיתי לאורך כל הדרך
0 על עבודת המחקר המקיפה מיטשל0 ט0'ג0וו-וכאמל בולטאה , לטל בן צבי תודה  מיוחדת 

 0ולאנטון שאמס על ההקדמה המרגשת לספר

לאסף קידר על התרגום ועריכת הטכסטים על עבודתם , מעצבת הספר , תודה לדינה שוהם
 0המקצועית והמדוייקת

 0והתמיכה תודה לעדי ארצי ודפנה פלק מגלריה שלוש  ולטלי רפפורט על הליווי
 0על העזרה ושיתוף הפעולה תודה לאהובה אשמן

 0שבמילנו על שיתוף הפעולה בהוצאה לאור של הספר  CHRTAותודה אחרונה להוצאת הספרים 

 


