איילת השחר כהן
קק"ל  161ת -א0526562663 ,
22ayelet@gmail.com

אמנית ,מורה ואוצרת
נולדה בנצרת עילית  ,1965חיה ויוצרת בתל אביב.
מכהנת כראש המחלקה לצילום במוסררה בית הספר הרב תחומי לאמנות וחברה
מנהלת את גלריות בית ספר מוסררה
לימודים
בוגרת המדרשה לאמנות ,רמת השרון ()1986-1990
לימודי פיסול וצילום ,מכללת עמק יזרעאל ()1985-1986
נסיון מקצועי
1999-2018
2018
2018
2007-2018
2010-2018
2006-2018
2013-2014
2010-2013
2009-2016
2009-2010
2003-2007
1995-2002
1994-1997
1992-1994
1990-1991

מלווה אמנים ,מפיקה פרויקטים באמנות ואוצרת עצמאית בחללים שונים
מרצה אורחת בתוכנית ללימודי פוטותרפיה ,אוניברסיטת תל אביב
מנהלת את גלריות ביה"ס מוסררה ,ירושלים
ראש המחלקה לצילום במוסררה – ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ,ירושלים
מרצה במסלול לפוטותראפיה  ,ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ,ירושלים
אוצרת תערוכות בגלריות מוסררה ,ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ,ירושלים
כתבה כתבות על צילום לעיתון "עיניים" מקבוצת הארץ
שותפה לניהול ביה"ס מוסררה בירושלים
אצרה את סדרת התערוכות "שישי ראשון" ,במוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
ניהלה את ביה"ס מוסררה ,ירושלים
לימדה צילום במחלקה לצילום ,ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ,ירושלים
לימדה צילום במכללת אסכולה-מימד בת"א ובסדנא לאמנות ברמת אליהו
לימדה צילום במדרשה לאמנות רמה"ש ,במכללת בית ברל כ"ס ובמכללת ספיר
לימדה צילום בביה"ס הילל ובתיכון בליך ,רמת גן
מצלמת עבור"-ידיעות תקשורת" למקומון-חולון בת ים

ועדות
2018
2017
2016
2011

יועצת למפעל הפיס בנושא מגזינים מקוונים
שופטת בוועדת פרס אמן צעיר ,משרד התרבות
שופטת בוועדת פרס אמן מורה ,משרד התרבות
שופטת שיפוט מקדים ,עדות מקומית

קטלוגים לתערוכות יחיד וספרי אמן
מול השמש ,ספר אמנית המלווה בטקסטים אישיים ,ובמאמרים של גליה יהב ורועי בושי ()2017
הלב זוכר ,קטלוג הנלווה לתערוכת היחיד במוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן ()2007
מלגות  ,מענקים ופרסים
מענק מטעם קרן רבינוביץ ,תל אביב ()2015
מענק לספר אמנית ,מפעל הפיס ()2015
פרס שר המדע ,התרבות והספורט לעידוד היצירה ()2000
מלגת קרן תרבות אמריקה ישראל ע"ש שרת ()1995-1996
מלגת קרן תרבות אמריקה ישראל ע"ש שרת ()1992-1993
רכישות ואוספים
מוזיאון ישראל ירושלים
מוזיאון לאמנות חדשה חיפה
מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
מוזיאון אשדוד ע"ש ממן
אוסף האמנות של בנק דיסקונט
אוסף זאב שיף
אוספים פרטיים בארץ ובחו"ל
תערוכות יחיד
2017
2015
2007
2003
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1995
1995
1994
1993
1992
1990

"מול השמש" השקת ספר אמנית ומיני תערוכה ,גלריה בנימין ,תל אביב
"פארק אוטופיה" ,גלריה אינדי תל אביב
"הלב זוכר" ,המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן \ אוצר מאיר אהרונסון
"נגה ואיילת השחר זה אותו כוכב" גלריית דרפלר במכללת ויצ"ו בחיפה \ אוצרת חנה שביב
"הקומבינה" ,הגלריה החדשה במכון אבני תל אביב \ אוצרת גליה יהב
" איילת השחר כהן מציגה" ,הגלריה לצילום במדרשה לאמנות בית ברל \ אוצרת טל שוחט
"חיבוקים ונישוקים" ,ביה"ס לצילום והדמיה ,מוסררה ירושלים \ אוצר אבי סבג
"חיבוקים ונישוקים" ,הגלריה בקיבוץ נחשון \ אוצרת יעל קיני
"חיבוקים ונישוקים" ,במסגרת מרשים ,מוזיאון לאמנות חדשה חיפה \ אוצרת יהודית מצקל
"להתראות בירושלים" ,גלריה לימבוס תל אביב
"איילת השחר כהן" ,פלובדיב ,בולגריה
"תינוקות" ,בצלאל הגלריה לצילום ירושלים \ אוצר אסף רומנו
"תינוקות" ,גלריה ארטיפקט יפו \ אוצר סרגיו אדלשטיין
"תינוקות" ,הגלריה בקיבוץ כברי \ אוצרת דרורה דקל
המדרשה לאמנות ,הגלריה לצילום רמת השרון \ אוצר בועז טל
בצלאל  ,הגלריה לצילום ירושלים \ אוצר יגאל שם טוב

תערוכות זוגיות
" 2005פותחות" ,תערוכה זוגית עם כנרת ישורון ,הגלריה בקיבוץ כברי \ אוצרת דרורה דקל
" 2003איילת השחר כהן ורעות פרסטר מציעות שוקולד למריחה" ,גלריה אישור זמני ,ת"א \ אוצר
בוקי גרינברג
תערוכות קבוצתיות
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2013
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2007
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004

קוביה לבנה ,גלריה אינדי ,תל אביב
 , barrowגלריה חנינא ,תל אביב
פרח (ושב) מזכרוני  ,גלריה בנימין ,תל אביב
 ,One of a Kindרע בית מלאכה לצילום ,יריד צבע טרי
אינאוצרות ,הגלריה החברתית ,בית ספר מוסררה ירושלים
הד הצל ,מוזיאון פטמה למורשת המלאכות והתרבות הפלסטינית ,אום אל קוטוף
סך כל הדברים ,הצבת וידיאו עם אריק פוטרמן ,טרנסלוקציה ,פסטיבל מוסררה מיקס ,י"ם
פלורה פלשתינה ,הגלריה החדשה ,בית הספר מוסררה ,ירושלים
סדר עולם ,הגלריה ע"ש דרפלר ,בית הספר מוסררה ירושלים
טבע דומם וגעגוע ,מקום לאמנות  ,קריית המלאכה  ,תל אביב
חומר אפל ,הגלריה החברתית  ,בית הספר מוסררה ,ירושלים
לחם ושושנים  ,תערוכת מכירה עבור פרויקט 'נשים ועבודה  ,מתחם קסטיאל תל אביב
לחם ושושנים ,תערוכת מכירה עבור פרויקט 'נשים ועבודה  ,מתחם קסטיאל תל אביב
עיצוב אירועים" ,מכללת עלמא ,תל אביב
אמ-הות ,גלריה גרשטיין ,תל אביב
לחם ושושנים ,גלריית מנשר ,תל אביב
עולמות מופלאים ,המכון לאמנות ,אורנים
פסטיבל הצילום במתחם התחנה ת"א ,במסגרת צלם-אוצר
חמלה וזעם-דימויים  ,גלריה מנשר ,ת"א
בין רשות היחיד לרשות הרבים ,בית שי עגנון ,ירושלים (קטלוג)
ועכשיו אני ,גלריית הצוק ,נתניה (קטלוג)
לחם ושושנים ,גלריה מנשר ,תל אביב
מצב עכשיו"  ,הגלריה ע"ש מורל דרפלר ,בית הספר לצילום מוסררה
גיבור -אנטי גיבור" ,גלריה עירונית כפר סבא
הצלמניה החיפאית ,מוזיאון העיר חיפה (קטלוג)
קשר שתיקה ,הגלריה החדשה של  ,zoaתל אביב
לחיים מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית (קטלוג)
משם ,עד לכאן ועכשיו ,הסדנא לאמנות רמת אליהו
ליגה  ,יום האישה הבינלאומי  2005בית בנמל ,נמל תל אביב
ההיא|ההוא ,מתוך טרילוגיה משפחתית  ,הגלריה לצילום במדרשה לאמנות ,בית ברל
אישה ,קסם ,כישוף ,הגלריה על הצוק ,נתניה
בחירת אספן ,גלריית הסדנא לאמנות ,יבנה
אין פרחים שחורים  ,הגלריה במוסררה ע"ש מורל דרפלר ,ירושלים.
פרופיל תל אביבי ,תערוכה על בניין עיריית תל אביב (קטלוג)

 2004לשלוף שפן מן הכובע  ,הגלריה העירונית לאמנות ,רחובות @ הגלריה העירונית ,טבעון
 2004בחלומות ,גלריה גרינדג ,הרצליה פיתוח (קטלוג)
 2004תשוקה ונשיקה  ,מטעם גלריית המשרד ת"א ,סטוקהולם ,שבדיה
 2004מרשים  ,מטעם מוזיאון חיפה ,מרסיי צרפת
 2003התגלות -דמותו של ישו בצילום ,מוזיאון ישראל ירושלים\ גרמניה\צרפת( .קטלוג)
 2002אמנות הארץ  , 2002גלריית המשרד\תחנת כוח רידינג תל אביב
 2002עושים באהבה או שלא עושים בכלל ,גלריה לימבוס תל אביב
 2002שפת אם ,מופע מיוחד לפסטיבל ישראל ,ביה"ס להדמיה וצילום ,מוסררה י"ם
 2002אוטוביוגרפיה מטופלת  ,הסדנא לאמנות רמת אליהו
 2002סלון  ,1,2גלריה פלונית ,תל אביב
 2002אקספלורה -פרויקט אמנות דיגיטאלית ,גלריה קלישר ,תל אביב
 2002מרשים  ,הגלריה הלאומית בודפשט הונגריה
 2001אמניות משרד בטי-שירט ,גלריית המשרד ,תל אביב
 2001לאן נעלם הסבא ,פירמידה חיפה
 2001ארבע על ארבע ,מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן @ מוזיאון ערד
 2001תערוכת הזוכים בפרס השר לעידוד היצירה ,מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
 2000שבעה צלמים פוגשים את קיבוץ נחשון  ,הגלריה בקיבוץ נחשון
 2000חיים בשניים ,בית התרבות ראשל"צ
 2000דרישת שלום גלויה בגלויה ,גלריה לשלום בגבעת חביבה (קטלוג)
 1999לפרוץ מן השתיקה ,גלריה אנטיאה לאמנות נשים ,ירושלים
 18 1998אמנים וקפה אחד ,משכן לאמנויות הבמה ,תל אביב
 1998מקום מחול  ,גלריה קהילתית אבו כביר ,תל אביב
 1998גוף ללא מילים ,גלריה קמרה אובסקורה ,תל אביב
 1998נשים בעולם המציאות ,גלריה לימבוס ,תל אביב(קטלוג)
 1998בשבוע שלפני המלחמה ,ביה"ס לצילום מוסררה ,ירושלים
 1997פנטזיה ,מוזיאון הרצליה \ מוזיאון ערד (קטלוג)
 1997ארט שמוקוס ,גלריה לימבוס ,תל אביב
 1997הו מאמא  ,ייצוג האם באמנות ישראלית עכשווית ,מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית
 1997דוקומנטציה או פיקציה ,הגלריה לצילום בצלאל ,ירושלים
 1997פוטו יונה ,מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן (קטלוג)
 1996הצגת תכלית ,גלריה לימבוס ,תל אביב
 1996דיאלוג נצחי-לצלם את ירושלים ,מוזיאון מגדל דוד ,ירושלים (קטלוג)
 1996זוכי קרן תרבות אמריקה ישראל ,מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
 1996הבן יקיר לי אפרים ,בית האמנים ,תל אביב (קטלוג)
 1996פוקוס  -40תעשייה באשדוד ,מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן (קטלוג)
 1995המימד האלים  ,הסדנא החדשה לאמנות רמת אליהו
 1995דיוקן עצמי ,בית האמנים ראשל"צ
 1994ארט פוקוס ,המדרשה לאמנות רמת השרון (קטלוג)
 1994מטאסקס-זהות גוף מיניות ,מוזיאון לאמנות עין חרוד (קטלוג)
 1994זוכי קרן תרבות אמריקה ישראל ,מוזיאון לאמנות עין חרוד@ מוזיאון בת ים
 1993זוכי קרן תרבות אמריקה ישראל ,הגלריה האוניברסיטאית ,תל אביב
 1993תעשיה על העדשה ,מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן (קטלוג)
 1993בחזרה לגן עדן ,בית האמנים תל אביב (קטלוג)
 1993רכישות  ,1991-1993מוזיאון לאמנות חדשה חיפה (קטלוג)
 1993מביטים במבט סקסי  ,גלריה לימבוס תל אביב
 1992הקלף הפתוח  ,גלריית הקיבוץ תל אביב

 1992יצירת האמנות כאובייקט ,הגלריה לצילום בצלאל ירושלים
 1992כיוונים חדשים בצילום הישראלי ,בית האמנים ירושלים
 1990בוגרי המדרשה ,בית יד לבנים רמת השרון \ בית האמנים בתל אביב (קטלוג)
פרסומים באמנות
2017
2010
2009
2005
2001
1998
1996
1981

גלויות ממוספרות ותיקים מודפסים מתוך הפרויקט-מול השמש
לוח שנה ,מוזיאון חיפה לאמנות
לחם ושושנים ,לוח שנה  , 2010הוצא לאור ע"יSindyanna of Galili -
טרמינל ,כתב עת לאמנות עכשווית ,גיליון  19עמוד שער ,טקסט וצילומים ,עמודים 2-5
חולצות מודפסות ,גלריית המשרד בתל אביב
 18אמנים וקפה אחד  ,לוח שנה ,פחיות קפה  ,גלויות וכוסות
יומן ישראלי ,אוסף תצלומים עכשווי
כשהשקט שלי הולך -ספר שירים ואיורים ,בהוצאת "סער" ת"א

פרויקטים מוזמנים
2007
2005
2004
2001
1998
1996
1993

"נוקיה" ,מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
"לחיים",יצירת דיוקנאות של חיים שיף ז"ל ,המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן
"פרופיל תל אביבי" ,תערוכה על חזית בניין עיריית תל אביב
"אמניות משרד בטישרט" ,הפקת דימויים על חולצות ממוספרות למכירה ,גלריית המשרד ת"א
" 18אמנים וקפה אחד" ,המשכן לאמנויות הבמה ,ת"א
"פוקוס  - 40תעשייה באשדוד"  ,מוזיאון אשדוד ע"ש ממן
"תעשייה על העדשה"  ,המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן

פרסומים מקצועיים
" 2017טבע שני" ,טקסט בקטלוג התערוכה של גוני חרלפ ועופרי מרום ,גלריה אלפרד ,ת"א
" 2015שישי ראשון אחרי" ,במסגרת הסדרה "שישי ראשון" 25 ,טקסטים ,מוזיאון לאמנות ישראלית ר"ג
" 2014אני לא רק מה שרואים מבחוץ"  ,מגזין עיניים ,גליון מספר \169 -אני -עמודים51-53-
" 2014יופי של טעות" ,מגזין עיניים ,גליון מספר \ 162 -טעות-עמודים 52-53
" 2013מי מסתתר בתוך המצלמה" ,מגזין עיניים ,גליון מספר \155 -מסע -עמודים 46-47
" 2013מחשבות על צילום" ,מגזין עיניים ,גליון מספר \ 150-שקט -עמודים 22-23
" 2013דרך מורה" ,טקטס בקטלוג התערוכה ,עמוד  ,10-11בהפקת בית הספר מוסררה

 " 2012על שני תצלומים ועל הירח" ,מגזין עיניים ,גליון מספר \149-ירח -עמודים 24-25
" 2012בקשר לשמש ,סיפורים קטנים על צילום" ,מגזין עיניים ,גליון מס \147-שמש -עמודים 26-29
 " 2012פני תהום" ,טקטס בקטלוג התערוכה של רויטל לסיק ,עמודים 4-6
" 2012שישי ראשון אחרי" ,במסגרת הסדרה "שישי ראשון" 25 ,טקסטים ,מוזיאון לאמנות ישראלית ר"ג
" 2010הוא שרצה להיות אל והיה לחיה" ,טקטס בקטלוג התערוכה של יונתן הירשפלד ,עמודים4-6-
" 2009לחם ושושנים" ,לוח שנה  , 2010הוצא לאור ע"יSindyanna of Galili -
" 2008צילומים שליד" ,טקסט בקטלוג תערוכה של הצלמת פסי גירש ,ביה"ס מוסררה י"ם
" 2008משקל נוצה" ,טקסט תערוכה לצלמת אוסנת שמואלי ,בגלריה B@D
" 2008משקים נכחדים -עדויות מן השטח " -טקסט בקטלוג תערוכה של דן גלשר ,מוזיאון אשדוד
" 2007צידה האפל של הפומפייה" ,טקסט בקטלוג תערוכה של פראנס לבה נדב ,בית האמנים ת"א
" 2007בוקי גרינברג חדשות מהעולם התחתון" ,טקסט מוזמן בעקבות צילום מיצג  ,עמ' 184-185
" 2007טרמינל"  ,כתב עת לאמנות המאה ה , 21-גיליון  , 31כתבה על המועמדות לפרס גוטסדינר
" 2005טרמינל" ,כתב עת לאמנות עכשווית ,גיליון  19עמוד שער ,טקסט וצילומים ,עמודים 2,4,5-

אוצרות וליווי תערוכות
2018
חומר אפור ,תערוכה קבוצתית במסגרת פסטיבל מוסררה מיקס .משתתפים-שחר אפק ,זוהר
אלעזר ,קרן זלץ
אולריך ,תערוכה קבוצתית במיזם-פוטופואטיקה ,גלריה דרפלר ,בית ספר מוסררה ירושלים.
משתתפים :יאיר ברק ,מלי דה-קאלו ,אורי דרומר ,איתי דויטש ,דינה סירא ,אורי לנדסברג
2017
התנגדות ,תערוכה קבוצתית בגלריה החברתית של בית הספר מוסררה.
 , Every Thing is Going to be all rightתערוכת יחיד לציירת-יעל כפרי  ,גלריה  , P-8ת"א
יהלומים ופחם תערוכה זוגית משותפת לצלמת רונית שני ולאמנית  .התערוכה עסקה בחיבורים בין
עבודות קיימות של שתי האמניות  .גלריה כברי ,קיבוץ כברי

טבע שני תערוכה זוגית משותפת לציירת-עופרי מרום ולפסלת-גוני חרלפ אשר חברו יחד לשיח
ויזואלי אודות טבע עירוני וטבע מתורבת .גלריה אלפרד ,תל אביב
בין דור ראשון לדור  1.5תערוכה קבוצתית באוצרות משותפת עם אלקס ריף  ,על צלמים,
פרפורמרים ומשוררים ש/עלו בשנות ה 90-לארץ  ,ויוצרים בתוך החברה הישראלית ומביאים אל
יצירתם הדים מתוך הקשר הבין דורי .התערוכה הוצגה במסגרת הסדרה -פוטופואטיקה בגלריה
דרפלר בבית הספר מוסררה בירושלים
2016
הצילום מתגעגע לחומר תערוכה משותפת לשלושה יוצרים צעירים -נטע קונס ,שי צבי הורודי ותמר
לוינסון ,אשר מדברים על צילום בהקשר הפיזי הגופני והידני .התערוכה הוצגה במסגרת הפסטיבל
מוסררה מיקס  ,16גלריה דרפלר ,בית ספר מוסררה ירושלים
החדר האחרון ,תערוכה לצלם-דן גלשר ,אשר תיעד לאורך שנים רבות את המשקים הנכחדים בדרום
הארץ ואת קיבוץ בית אורן .הגלריה החברתית ,ביה"ס מוסררה  ,ירושלים
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2016המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי ,
בלוג וקטלוג/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .
2015
עד שיחזור האור משנותיו תערוכה במסגרת פוטופואטיקה למשוררת צלמת-שירה חרש ,ולשני
צלמים-רחל ארז ורוסטם באירמוב אשר עוסקים בטכניקה העתיקה שהומצאה במאה ה,19-
הקולודיון .התערוכה מפגישה בין שתי גישות צילומיות ,לבין שירה אשר נוכחת בחלל כטקסט
מודבק ,ככפולות מתוך ספר וכבת קול .הגלריה ע"ש דרפלר ,בית הספר מוסררה ,ירושלים.
מסע בין כוכבים תערוכה קבוצתית במסגרת הפסטיבל מוסררה מיקס בגלריה ע"ש דרפלר ,בית
הספר מוסררה  ,ירושלים
שישי ראשון אחרי ,תערוכה קבוצתית ל 23-אמנים שהציגו בסדרה-שישי ראשון  ,בין השנים 2013-
 .2014המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן
אינדי באויר ,תערוכה בתוך בלוג לאמני הגלריה השיתופית לצילום -אינדי -ת"א2015 ,
http://indieblog.folyou.com/he/home
 31לילות תערוכת יחיד והשקת ספר ל-מגדלנה דפנר ,הגלריה ע"ש דרפלר ,ביה"ס מוסררה
ירושלים.
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2015המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי ,
בלוג וקטלוג/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .
2014

העצמי כרחוב ,כמרחב מפוצל  2צלמים-תומר קאפ ואיתי אייזנשטיין ,עושים דיאלוג בצילומיהם עם
פרננדו פסואה .במסגרת "פוטופואטיקה" ,הגלריה ע"ש דרפלר ,בית הספר מוסררה ירושלים
דיוקן -עירום -טבע -דומם הגלריה ע"ש דרפלר בבית הספר מוסררה י"ם ,במסגרת פסטיבל
מוסררה מיקס-אנלוג-פרולוג  16 .צלמים ותיקים וצעירים אשר יוצרים צילום שחור לבן מתוך חיבור
עמוק למדיום ואחראים על רצף התהליך האנאלוגי -מפעולת הצילום דרך פיתוח הנגטיב \ הלוח,
ועד להדפס האישי ולקיבועו הסופי של הדימוי .משתתפים :איתי איזנשטיין ,יובל אצילי,רחל ארז,
דפנה גזית ,פסי גירש ,ניר דבוראי ,אביה וייס ,יעקב ישראל ,בועז לניר ,שני נחמיאס ,רון עמיר  ,נועה
צדקה ,תומר קאפ ,שרון קנה ,תמיר רדלמסר ,עלמה שניאור ,שמחה שירמן.
 Light box in the Darkroomתערוכה במעבדת שחור לבן בבית הספר מוסררה.
המעבדה הכימית מאפשרת לדימוי הצילומי הנסתר  ,לחשוף את עצמו בזמן הפיתוח ולהתקבע
בתהליך ההדפסה .הבחירה להציג קופסאות אור במעבדת החושך  ,מאפשרת קיום זמני של דימוי
אשר מתקבע באמצעות האור .קופסאות האור המוצגות במעבדה נוצרו כחלק מתהליך חקרני ורב
שכבתי של פעולות שונות :צילום ופיתוח ,ציור ,וידאו המבוסס על מכאניקה ,קולאג אנאלוגי ודיגיטלי.
משתתפים :קרן זלץ ,עינת אמיר ,עדי בצלאל ,נדב אריאל ,אלמוג גז ,טלי בן בסט ,אלון כהן ליפשיץ,
שיראל ספרא  ,ליבי קסל.
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2014המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי ,
בלוג וקטלוג/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .
2013
המקומי שאינו מקומי כלל וכלל במסגרת פוטופואטיקה ,הגלריה ע"ש דרפלר ,ביה"ס מוסררה י"ם.
משתתפים-ואן נויין ,תומר קאפ ,יעלי גבריאלי ,ציקי אייזנברג ועוד.
 NOצילום @ יד שתיים תערוכה קבוצתית בגלריה ע"ש דרפלר בבית הספר מוסררה י"ם.
משתתפים -הדס חסיד ,דניאל פישר ,גיא יצחקי ,ליאת אלבלינג ,יוסי נחמיאס ,נורית ירדן ,יונתן
משעל ,שרה לביאשוילי ,שי הורודי ,אורית ישי ,הילה נסבו ,חגית גרוסמן ,מלי דה קאלו ,שרון קנה,
עומרי בראל ,יעל דנינו.
" " 1-22תערוכה מתחלפת בפרויקט , Corner Stone Gallery -מאוסף המוזיאון לצילום עכשווי
בשיקאגו  ,MoCPשיקאגו.
http://www.mocp.org/digital-exhibition.php?t=objects&type=group&gid=1396
דרך מורה  ,מרכז עמיעד תל אביב
תערוכה קבוצתית ביוזמת קרן טראמפ להוראה איכותית ובית הספר מוסררה ,המציעה שיח ויזואלי
ורעיוני ומבקשת לסמן כמה מהמורים בישראל שבחרו במקצוע ההוראה מתוך שליחות ורצון להעצים
את תלמידיהם .המשתתפים הם אמנים בני שלושה דורות ,מורים בעצמם .משתתפים :שמחה
שרמן ,פסי גירש ,טל שוחט ,אורי גרשוני ,אנה ים ,רון עמיר ,גסטון צבי איציקוביץ ,לאה גולדה
הולטרמן ,נועה צדקה ,רינת קוטלר ,תמר צוהר ,נועה ברזנר ,אסף אלבוחר ,נועה יפה ,שניר קציר,
מאיר ויזלטיר Forrealteam ,רונית שני ,רעות פרסטר ,אייל פריד,אתי שוורץ ,נמרוד גרשוני,אריק

פוטרמן ונועם כוזר ,מגדלנה דפנר ,הילה נבו ,סשה פליט ,מרב שין בן אלון.
/http://www.musrara.co.il/teachers-exhibition
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2013המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי ,
בלוג וקטלוג/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .

2012
שישי ראשון אחרי ,המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
תערוכה קבוצתית המסכמת  24תערוכות יחיד בסדרת התערוכות -שישי ראשון ,במוזיאון לאמנות
ישראלית רמת גן .התערוכה הציגה עבודות מתוך תערוכות היחיד ועבודות חדשות שנעשו במהלך
שנה ושנתיים אחר תערוכות היחיד של האמנים שהשתתפו בסדרה * .התערוכה מלווה בקטלוג
המסכם שנתיים של אוצרות ,ובו  25טקסטים/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2012המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי ,
בלוג וקטלוג/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il .
2011
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2011המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי,
בלוג וקטלוג .המשתתפים בסדרה :דפנה גרוסמן ,הלה נבו ,יעל שחר ,ליאת אלבלינג ,ליאור וילנצ'יק,
ליבי קאסל ,מיכל לוי ,מישל פלטניק/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il ,
מופע האור\פוטוגרמות ויצירי כלאיים\ חומר ורוח הדברים ,הגלריה ע"ש דרפלר ,בית הספר
מוסררה ירושלים תערוכה קבוצתית בדיאלוג עם מורל דרפלר .,משתתפים :נועה צדקה ,רונית שני,
דגנית ברסט ,בועז אהרונוביץ ,רמי מימון ,הלה נבו ,תומר קאפ ,תמרה מסל ,פראנס לבה נדב,
מרסלו לאובר ,יעל קפלן ,יניב יור ,טל יזרעאל ,רעות פרסטר ,נועה בן נון מלמד ,אורה לב ,אפרת
ויטל ,ניר דבוראי ,יהודית גואטה .במסגרת התערוכה ,הופק יום עיון בתמיכת קרן שפילמן.
צילום אישי ,שירה פרטית ,מתוך "פוטופואטיקה " ,הגלריה ע"ש דרפלר ,בית הספר מוסררה,
ירושלים .משתתפים :שמחה שרמן ,טובה לוטן ונועה צדקה
פסטיבל מוסררה מיקס  ,11ניהול משותף  ,יחד עם אבי סבג ,בית הספר מוסררה ע"ש נגר
פריסת קריאה ,תערוכה רב תחומית בחצר שכונתית ,במסגרת פסטיבל מוסררה מיקס  ,11בית
הספר מוסררה ע"ש נגר ירושלים .משתתפים :סטודנטים שנה ב' מהמחלקות מוזיקה ,צילום ,ניו
מדיה ואנימציה.
תערוכת בוגרים מוסררה ,אוצרות משותפת יחד עם רם ברכה ,בית הספר מוסררה ע"ש נגר

2010
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2010המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה הוצגו  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,ולווו בטקסט ,סרטון וידאו תיעודי,
בלוג וקטלוג .המשתתפים בסדרה:גיא ברילר ,אמיר יציב ,יעל קפלן ,גאלה ויצמן ,דויד ריזקס ,יונתן
הירשפלד ,עינת אמיר ,נאווה איזסקו ,שי זילברמן ,שרה כץ ,פליקס קריס ,דאפי ספונר
/http://firstfridayisrael.blogspot.co.il
פסטיבל מוסררה מיקס  ,10אוצרות משותפת עם אבי סבג ,בית הספר מוסררה ע"ש נגר
2009
שישי ראשון ,סדרת תערוכות לאמנים צעירים  ,2009המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.
במסגרת הסדרה מוצגות  12תערוכות יחיד ל 12-אמנים צעירים ,המלוות בטקסט ,סרטון וידאו
תיעודי ,בלוג וקטלוג.
חלומות גדולים  ,תערוכת יחיד לצלמת מיכל חלבין  ,הגלריה ע"ש מורל דרפלר ,מוסררה
הצד המוצל של ההר  ,תערוכת יחיד לצלמת יעל קפלן ,הגלריה ע"ש מורל דרפלר ,מוסררה
2008
תוספות ושיירים ,תערוכה קבוצתית בגלריה החברתית ,בית הספר מוסררה ע"ש נגר ירושלים.
*חלקים מתוך התערוכה הוצגו בביתן הישראלי בביאנלה לארכיטקטורה בונציה ,ומופיעים בקטלוג
התערוכה
חיים בצל  ,תערוכת יחיד לצלם העיתונות יהודה פסוב ,הגלריה ע"ש מורל דרפלר ,מוסררה
שיחה עם פרופסור רפי קרסו ,תערוכת יחיד לאמנית תמרה מסל ,הגלריה ע"ש מורל דרפלר,
מוסררה
2007
ארבע תערוכות יחיד ראשונות לציירים ותיקים ,בית מלינוב ,רמת השרון.
אמני בית מלינוב  ,תערוכה קבוצתית במסגרת בית פתוח של אמני רמת השרון
פייאטה במשרד תערוכה קבוצתית ,גלריה המשרד בתל אביב ,תל אביב
צידה האפל של הפומפייה תערוכת יחיד לצלמת פראנס לבה נדב ,בית האמנים תל אביב
* התערוכה מלווה בקטלוג בהוצאת חרגול
 pink love -תערוכת יחיד לצלם אוסקר אבוש ,גלריה אגריפס  ,12ירושלים

2006
חמור לבן ביער בן שמן ,תערוכת יחיד לצלמת פסי גירש ,ביה"ס לצילום והדמיה מוסררה י"ם
*התערוכה מלווה בקטלוג בהוצאת מוסררה
2005
סיפור בעברית ובערבית ,הספרייה העירונית יפו ,תערוכה משותפת לבית ספר ערבי ויהודי.
2003
נשים מטפלות  10 -אמניות מטפלות בצילום -בית הספר לצילום ,מוסררה י"ם
1999
הילד של הצלם ,תערוכה קבוצתית ,הסדנא לאמנות רמת אליהו.
משתתפים :ענת בצר שפירא ,פסי גירש ,שפי בלייר ,אבי סבג ,גבי אטלמן

