הילה בן ארי
www.hillabenari.com
נולדה בקיבוץ יגור ( ,)1972גרה ועובדת בתל אביב
מרצה במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל ,במכללת אורנים ובבית ספר בסיס לאמנות
 2012-2013תכנית עמיתים ,עלמא – בית לתרבות עברית ,תל אביב
 ,M.A. 2003-2006החוג לתורת הספרות הכללית ,אוניברסיטת תל אביב
לימודי המשך באמנות ,מכללת קלישר ,תל אביב
2003
 ,B.F.A 1995-1999המחלקה לעיצוב קרמי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
פרסים ומלגות
 2017מענק מטעם  ,Asylum Artsניו יורק
 2016פרס בתחום הוידאו לאמן בכיר  -משרד התרבות והספורט
 2016פרס פינס לגרפיקה ישראלית ,מוזיאון ישראל ירושלים
 2016מענק לפרויקט מטעם ארטיס
 ,Premio Combat Prize – video category 2016איטליה
 2016פרס קרן משפחת אוסטרובסקי  -התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני ,פסטיבל הקולנוע
הבינלאומי ירושלים
 2016מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות
 2016מענק קרן אאוטסט לאמנות עכשווית
 2016מענק קרן משפחת אוסטרובסקי
 2015מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות
 2015בחירת השופטים  ,The 18th Japan Media Arts Festival -יפן
 2014פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית ,מוזיאון תל אביב לאמנות
 2014מענק קרן משפחת אוסטרובסקי
 2014פרס מחקר Hadassah Brandeis Institute -
 2013מענק קרן משפחת אוסטרובסקי
 2012פרס עידוד היצירה  -משרד התרבות והספורט
 2012מענק מטעם ארטיס
 2011מענק מטעם קרן רוברטו סימטה ,פריז
 2008פרס אופטיקה ,פסטיבל וידאו ארט בינלאומי ,מדריד
 2005 ,2003מלגה בתחום האמנות הפלסטית ,קרן יהושע רבינוביץ ,תל אביב
 1999-2000מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
 1999פרס הצטיינות ,המחלקה לעיצוב קרמי ,בצלאל
 1999פרס רומי שפירא ליודאיקה ,המחלקה לעיצוב קרמי ,בצלאל
 1998פרס על השיגים ,המחלקה לעיצוב קרמי ,בצלאל
תערוכות יחיד וזוגיות
 2017תנועה בין קווים שבורים :מחווה להדה אורן ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
 2016פונמה ,גלריה פינברג פרוג'קטס ,תל אביב
 ,Tensioni E-Statiche 2015עם אליצ'ה קטנאו ,גלריה מארי-לור פלייש ,רומא
 2015נעמה – מחווה לנחום בן ארי ,משכן לאמנות עין חרוד
 2014אבן הראשה ,גלריה דנה ,יד מרדכי
 ,Studio Shows - Residency #4 ,Lucretia 2013מאקרו  -מוזיאון לאמנות עכשווית ,רומא
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לאקונה ,גלריה  39לאמנות עכשווית ,תל אביב
 ,Falling in Lineעם מאיה אטון ,גלריה מארי-לור פלייש ,רומא
הליכה על שתיים ,עם אוריאל מירון ,גלריה  39לאמנות עכשווית ,תל אביב
כתף שמאל ,גלריה  39לאמנות עכשווית ,תל אביב
היברנציה ,מתוך התערוכה 'תיירות פנים' ,המרכז לאמנות עכשווית ,תל אביב
תומכות דואות ,עם נלי אגסי ,גלריה כברי
דיאנה ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
 ,Starkissתערוכת גמר ,מכללת קלישר ,תל אביב
כתומה ,הגלריה של המחלקה לעיצוב קרמי ,בצלאל ,ירושלים
להחזיק ,גלריה הקיבוץ ,תל אביב

תערוכות קבוצתיות נבחרות
 ,Mana Contemporary Chicago ,Body and Camera Festival 2017שיקגו
קולקטיב :מבטים על אוסף המוזיאון ,מוזיאון תל אביב לאמנות
תנועת הפועלות ,מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,אשדות יעקב
מצבי קיצון :נייר ישראלי ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
בגוף העץ :זוכי פרס פינס לגרפיקה ישראלית ,סדנת ההדפס ירושלים
אנחנו מכריזים בזאת :תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות ,מוזיאון בת ים
 :SpaceTime 2016וידאו-ארט ומיצב מתוך אוסף 'הארץ' ,מינוס אחת ,תל אביב
האמנות השחורה ,גלריה רוזנפלד ,תל אביב
נטה צפון על תוהו ,גלריה לאמנות במרכז ההנצחה ,טבעון
פיסול :אלגוריות של ההווה ,בית האמנים ,תל אביב
 ,The National Art Center ,The 18th Japan Media Arts Festival 2015יפן
 ,OFF-Biennále ,Horizontal Standingבודפשט
פינפוינט ,גלריה פינברג פרוג'קטס ,תל אביב
 ,MAXXI Museum ,Fair Play 2014רומא
משולש שיקגו ,מוזיאון חיפה לאמנות
גוף ,מקום ,סדנת ההדפס ירושלים
 2013להשאיר סימן ,הביאנלה החמישית לרישום בישראל ,סדנת ההדפס ירושלים
 ,NGBK , Domestic Utopiasברלין
תערוכת פרסי משרד התרבות והספורט ,מוזיאון אשדוד
 ,LA Print Space ,Layers of Identityלוס אנג'לס
זמן הדפס ,המוזיאון הפתוח ,תפן
אמנות נשית ,אפוס  -4הפסטיבל הבינלאומי לתרבות ואמנות ,מוזיאון תל אביב
, Orang County Museum of Art ,OC Collects 2012קליפורניה
 ,Daily Reports: Contemporary Israeli Video Artהמוזיאון הלאומי לאמנות
עכשווית ,בוקרשט
 ,Magician Space ,Self Stagingבייג'ינג
 ,Gesellschaft für Kunst und Gestaltung ,Horizontalבון
 ,IVAHM' 12 ,Home Affairsמדריד  ,CINETRRO Film Festival /קולומביה
 ,Miartיריד אמנות בינלאומי ,מילאנו
 ,Practice Makes Perfectגלריה טבי ,תל אביב
 2011אוצרים בעמ ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות
מונה ומכנה ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
קליפות אדומות ,סדנת ההדפס ירושלים
 ,Pavilion am Milchhof ,Scales and Measuresברלין
 ,Homemade 4יריד 'לופ' ,ברצלונה  ,La Casa Encendida /מדריד
 , Culture Shock: Video Interventions at the QET 2010וונקובר ,קנדה
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 ,Videoholicaפסטיבל וידאו ארט בינלאומי ,ורנה ,בולגריה
ביאנלה של אסיה  ,2009המוזיאון הלאומי לאמנות ,טאיוון
 ,Videonale 12מוזיאון בון לאמנות ,גרמניה
מעבר לדף :עבודות נייר עכשוויות ,בית טיכו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
מוזיאון הטבע ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות
אופטיקה :פסטיבל וידאו ארט בינלאומי ,מדריד
עקרות ,פלורנטין  ,45חלל לאמנות עכשווית ,תל אביב
יופיו של הריק ,גלריה  39לאמנות עכשווית ,תל אביב
16מתוק ,מוזיאון בת ים לאמנות
סגירה  -פתיחה ,The Canal Chapter Gallery ,ניו-יורק
אמנים ישראלים ,Tache-Levy Gallery ,בריסל
נעלי עקב בחול :סחר בנשים בישראל ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות
לינה משותפת :קבוצה וקיבוץ בתודעה הישראלית ,מוזיאון תל אביב
מחול אחרון ,פסטיבל אמנות הארץ ,תל אביב
קסם הקרקס ,אגף החינוך ,מוזיאון תל אביב לאמנות
אוברקרפט :אובססיה ,דקורציה ויופי נשכני ,בית האמנים ,תל אביב /
הגלריה לאמנות אוניברסיטת חיפה

אוספים
מוזיאון ישראל ירושלים
מוזיאון תל אביב לאמנות
מוזיאון פתח תקוה לאמנות
משכן לאמנות עין חרוד
אוסף שוקן ,תל אביב
אוסף בנק דיסקונט
אוסף הכנסת ,ירושלים
אוסף הבונדסטאג ,ברלין
אוספים פרטיים בארץ ובחו"ל

