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 דברים לכבודו של אריק קורן ז"ל

 

 

אריק היה אמן רב פעלים. תחומי העיסוק 
האומנותי שלו כוללים: ציור, פיסול, 

מעץ, מבטון ומקרמיקה,  סגרפיטו, תבליטים
ים, דקורציות ממתכת, 'פסיפסים, ויטראז

 בתנור, ועוד. זכוכית פיסול

-לעבוד בכל קנה מידה. מאריק היה מסוגל 
מטרים. בכל העבודות  20סנטימטר ועד  10

האלה תמיד ניתן לראות את היופי והמגוון 
של נופיה של ישראל, את יחסו לעם ישראל 
כאומה מתחדשת, ואת אהבתו אליה. מי 
שמתסכל על היקף הנושאים שבהם עסק לא 
יכול שלא להיות נפעם מרגישותו, 

ולעולם. דיוק  מהחיבוריות לאדמה, למולדת
הביצוע שלו כה מרשים שאפשר לחשוב שכל 
עבודה נעשתה בנשימה אחת בלבד. בכל 
העבודות האלה רואים שאריק היה המאהב 
של היופי שלא חדל לרגע ללמוד את מלאכת 
ההתמסרות לאהובתו בין אם כאדם צעיר 
באשדות, אדם בוגר בכפר סבא, או סבא בניו 

 יורק.

הבולטים של מדינת אריק היה אחד הנציגים 
ישראל ברחבי העולם. צניעותו הסתירה את 
היקף נוכחותו בעולם ובארץ. אזכיר כמה 
מבנים בולטים בישראל שעבודותיו של אריק 
משחקות בהם תפקיד ראשי: מגדל השעון 
ביפו, קניון איילון ברמת גן, בית ציוני 
אמריקה, מגדל שלום מאיר בתל אביב, 

היכל אברהם "חלום יעקב" בבית הכנסת 
בעפולה, "ששת ימי הבריאה" בבית הכנסת 
באשדוד, בית השריון בתל אביב, בית הצנחן 
במעגן, בנק איגוד בירושלים, התבליט בבית 
בנדל, הפסיפס במגדלור בעין גב, העבודות 
באוהלו בכנרת, אנדרטה לזכר בני דגניה. 

 הרשימה ארוכה, ארוכה.

בחגיגות היובל לדגניה אריק יצר שתי 
בודות: אחת, קומפוזיציה ממתכת מסביב ע

מטרים והשניה  20לכנרת באורך של 

מטרים  15תבליטים מקרמיקה באורך של 
 בביתן העגול בגני יהושוע בתל אביב. 

בטורונטו  EXPO-אריק ייצג את ישראל ב

 -בלוצרן שוויץ ב EXPO-, וב1987-קנדה ב
1988. 

עבודותיו מפארות מבנים ציבוריים ובתים 
, יפן, קנדה, ב"בארץ, בארה רבים פרטיים

אפריקה, דרום  דרום, אנגליה, אוסטרליה
 אמריקה, גרמניה ועוד.

על עבודותיו בסגנון הסגרפיטו, כמו עבודת 
אמר אריק  בית קרפ""הקיר הגדולה ב

הם המחנכים לאמנות, לחדוות העין -הם'ש
והנפש, לאסתטיקה, ליופי היצירה ורוח 

 .'תרובאופן היעיל ביו –היצירה 

פעמים בשבוע אני יושב בבית התרבות,  שלוש
בוץ. שם יש יהמקום שבו נמצא ארכיון הק

בשם ארבע העונות. אני  1957-סגריפטו מ
עשרות פעמים ביום,  מסתכל על עבודה זו

 והפלא לא פג.

אני רק יכול להודות לך, אריק, על העונג 
 הצרוף לשהות בנוכחותך.

 שאול ינאי

 

 

 

 

 

 

 

 


