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העבודות כולן מארבע השנים האחרונות ומשקפות את ההתפתחות היצירתית המשמעותית 
שלו מאז עבר לברלין. כאמן ריאליסטי עכשווי עובד ער מהתבוננות ובאור טבעי, ועבודותיו 

מאופיינות בפלטה עשירה צבעונית ובשימוש גמיש בשפת המכחול. 
הנושא המרכזי אותו חוקר ער בתערוכה הנוכחית הוא מיקומו של היחיד בעולם המסחרי 
על  ולאשפה.  המוני  בייצור  לחפצים  הלב  תשומת  הפניית  ידי  על  העכשווי  והקפיטליסטי 
ולהתבונן בחמלה  וצבע, מכוון אותנו האמן לעצור לרגע  אור, מבנה  ידי מחקר קפדני של 

אמנון דוד ער 
Wie Lange hält das licht.בשונברג ברלין ,MZ בחלל התצוגה והגלריה

באבסורד של החיים בימינו.
במרכז התערוכה ציור גדול מימדים "החיים 
בסדרת  ראשון  הינו  )שבתמונה(  עצמם" 
פי  על  החיים.  מחזור  את  המתארת  ציורים 
ל"חיים  האישית  תשובתו  הוא  הציור  ער, 
ומספק  נתניהו,  בנימין  של  בדבריו  עצמם" 
נטולת  בסביבה  היחיד  של  קדורתני  דימוי 
"איפה  על  הרהורים  מעורר  הציור  חסד. 

טעינו" בחיים המודרניים.
מריר  בהומור  מתארות  אחרות  עבודות 
העדפה  עם  גרוטסקיים,  עכשוויים  חפצים 

לזול ולטעם קלוקל.
האופן בו הן מצוירות מאידך, לא משאירה 
ספק בנוגע לריכוז ולתשוקה בהן הן בוצעו.

המוצגים  והרישומים   הדיוקנות  מספר 
לעולמו  הצצה  ומספקים  יותר  אינטימיים 

הפנימי של האמן.
התערוכה תוצג המהלך ספטמבר אוקטובר 
 mz project בחלל התצוגה והגלריה החדש
מרטינה  של  מיסודה  בשונברג   ,room

זינקווה.
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Wie Lange hält das licht mz project room in Schöneberg, Berlin.

Amnon David Ar 

The works were all painted during his 4 years in Berlin and reflect 
the development in his work  since moving there. A contemporary 
realist painter, Ar's work is painted from observation using natural 
light and is characterised by an extremely rich palette and his 
flexible use of the brush. 
The main topic he explores in this exhibition is our position as 
individuals in today's capitalist and commercial world. By pointing 
the focus to mass production items and trash and by his meticulous 
research of the light form and the colour of his subjects, the 
artist forces us to stop for a moment and look at the absurdity of 
contemporary life, to reconnect with our feelings and empathy.
At the centre of the exhibition, is his large painting "life itself" 
(named after Benjamin Netanyahu's quote) is a first of a series 
of 5, a somber depiction of the contemporary individual in a 
non-merciful surrounding, evoking contemplation on what went 
wrong in modern life. 
Other paintings depict grotesque modern objects, preferably 
cheap and tacky, in a bitter humorous way.
The way they are painted however, leaves no doubt as to the 
passion and concentration put into their execution.
The few portraits and drawings exhibited are a more intimate and 
subtle invitation to the artists inner life. 
The exhibition will be hosted by the mz project room in Schöneberg, 
a brand new gallery and art space founded by Martina Zinkwe.


