אפרת קליפשטיין
ציונים ביוגרפיים
נולדה בישראל1791 ,
חיה ויוצרת בתל אביב
- 1775-1772

תואר ראשון ( )B.A.בגיאוגרפיה ובפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע
 לימודי קדרות אובניים ופיסול קרמי ,מרכז אמנות בית שניידרמן ,גבעתיים -לימודי פיסול קרמי ,סטודיו אודי אבן ,תל אביב

- 2001-1779

תואר שני ( )MS.cבעיצוב תעשייתי ,הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

- 2002-1771

לימודי אמנות ,המדרשה לאמנות ,מכללת בית ברל ,קלמניה

- 2001-2009

הוראת סדנת פיסול ,המחלקה לעיצוב תעשייתי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים

2012
- 2012

 הוראת פיסול ,המחלקה לאמנות רב-תחומית ,שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב ,רמת גןהנחיית סדנת אמנות וטכנולוגיה ,פרויקט מרקחה ,שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב ,רמת גן

תערוכות יחיד
- 2002

"מגדלור" ,גלריית תיאטרון תמונע ,תל אביב; אוצרת :מירב שין בין אלון (קט')

-

" ,"Handle with Careמוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד; אוצרת :רעיה זומר (קט')

- 2002

"סודות" ,גלריה נגא לאמנות עכשווית ,תל אביב

- 2009

"גם גיבור צריך חיבוק" ,במסגרת סדרת התערוכות "מרשים" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת:

יהודית מצקל (קט')
- 2007

" ,Spaces Gallery ,"Red Winged Black Birdקליבלנד ,אוהיו; אוצר :כריסטופר לין (קט')

-

" "Opening Outו ,"Dance Line"-שני מיצגים במסגרת תוכנית שהות אמן (רזידנסי),
 ,Spaces Galleryקליבלנד ,אוהיו

- 2010

" ,"Red Winged Black Birdתערוכה ומיצג ,משכן לאמנות עין חרוד; אוצרת :גליה בר אור

מבחר תערוכות קבוצתיות
- 2002

"אפרת קליפשטיין ,אלימה ,אריאל שלזינגר" ,גלריית המדרשה לאמנות בתל אביב; אוצר:
דורון רבינא

-

"נעורים וגעגוע" במסגרת פסטיבל "אמנות הארץ" ,מתחם תחנת הכוח רידינג ,תל אביב;
אוצרת :רותי דירקטור

- 2002

"מחול אחרון" במסגרת פסטיבל "אמנות הארץ" ,מתחם תחנת הכוח רידינג ,תל אביב;

אוצרת :רותי דירקטור
- 2005

"ליגה" ,בית בנמל ,נמל תל אביב; אוצרת :גליה יהב

- 2002

"ללא כותרת" ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה; אוצרת :רותי דירקטור (קט')

- 2009

הזוכים  :2002תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות" ,מוזיאון
פתח תקוה לאמנות :אוצרת :דרורית גור אריה (קט')

-

"נייר" ,גלריה נגא לאמנות עכשווית ,תל אביב

-

"בואה יופי" ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה; אוצרת :רותי דירקטור (קט')

- 2001

הבית ברחוב הס  ,1תל אביב; אוצרים :רווית הררי ורועי מרדכי

-

" ,"Detailגלריה שלוש לאמנות עכשווית ,תל אביב; אוצרות :נירה יצחקי ומיכל שמיר

- 2007

"מעבר לדף :עבודות נייר עכשוויות" ,בית טיכו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :רונית שורק

-

"מה רוצה פיסול?" ,הגלריה של בצלאל ,תל אביב; אוצרת :רותי דירקטור

- 2010

"פסטיבל מוסררה מיקס  ,"10מוסררה ביה"ס לצילום ,ניו מדיה ,מוזיקה חדשה ,תקשורת
חזותית ופוטותראפיה ע"ש נגר ,ירושלים (קט')

- 2011

"אזור חיתוך :תערוכת זוכי פרס עודד מסר לאמן צעיר" ,הגלריה האוניברסיטאית ע"ש
גניה שרייבר ,אוניברסיטת תל אביב; אוצרת :דיאנה דלל (קט')

-

"באופן פורמלי :קו שנוצר על ידי הליכה" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת :רותי דירקטור

- 2012

"חדרי הפלאות באמנות עכשווית :מהשתאות להתפכחות" ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית;
אוצרות :דליה לוין ,גילה לימון ודריה קאופמן

- 2012

"מן המוכן :מאה שנה לרדי-מייד" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת :רותי דירקטור

-

"בין לבין" ,גלריה בית הגפן ,חיפה; אוצרת :פריד אבו שקרה ,יעלה חזות (קט')

- 2012

"שותפים" ,גלריה שלוש לאמנות עכשווית ,תל אביב; אוצרת :טל אמיתי-לביא

-

"משולש שיקאגו" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת :רותי דירקטור

פרסים ומלגות
- 2002-1771

מלגת הצטיינות ,הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

- 2002

פרס הצטיינות במחקר ע"ש גרהרד וגרטרוט קרפלוס ,הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

2002

 -פרס הצטיינות ביצירה אמנותית ,המדרשה לאמנות ,מכללת בית ברל ,קלמניה

2002

 -פרס עודד מסר לאמן צעיר ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד

2002

 -פרס האמן הצעיר ,משרד החינוך והתרבות

2007

 -מלגת  ,Spaces Gallery ,SWAPקליבלנד ,אוהיו

אוספים
מוזיאון ישראל ,ירושלים
משכן לאמנות ,עין חרוד
מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד
אוספים פרטיים

פרויקטים עתידיים
" - 2012הגאלה שלי" ,סרט תיעודי .מפיק :עמית גורן

תחביבים
אייקידו ,ריקודים סלוניים ,גלישה

תעסוקה
עובדת כמעצבת גרפית בספארי – המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן

