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itai.eisen@gmail.com
8362580 054
יליד  ,1976תל אביב.
סטודיו בקריית המלאכה ,ת"א
השכלה
 2006-2002תואר ראשון בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים,המחלקה לצילום ווידאו.
ניסיון מקצועי/תעסוקתי רלוונטי
 2007-2011סטודיו/בית מלאכה למסגרות עץ של עמיר אזולאי ,המיועד בפרט לעבודות אמנות והעובד עם כל
הגלריות והמוזיאונים המוכרים בארץ.
תערוכת יחיד
 2010הגלריה של המדרשה בתל אביב.
תערוכה זוגית
 2014מוסררה ,ירושלים -פוטופואטיקה – העצמי כרחוב ,כמרחב מפוצל [במסגרת מנופים]
יחד עם תומר קאפ /אוצרת איילת השחר כהן.
תערוכות קבוצתית
 2014מוסררה ,ירושלים -מוסררה מיקס #14עירום וטבע דומם.
ראשל"צ -פסטיבל הצילום הבינל"א ה.3-
 2010מוזיאון בת ים -מהו הפוליטי [קטלוג] אוצרת מעיין אמיר.
 2009פריז ,חלל תצוגה במרה – מאורבאני להומאני.
ונציה ,גלריה טרג'טו – נופים נעלמים/בלתי נראים.
אמנו [איטליה] סטודיו אפרטי ,פסטיבל אמנות עכשווית.
מוזיאון תל אביב לאמנות  2009 -זמן תל אביב [קטלוג] אוצרת נילי גורן.
תאטרון תמונע – שווקים מתעוררים /אוצרת מעיין אמיר.
 2007תאטרון תמונע  -זאת לא אמנות ישראלית  /אוצרת מעיין אמיר.
 2006הגלריה החדשה של המכון לאמנות בבת-ים – תערוכת  5צלמים  /אוצר שי פרדו.
תערוכת גמר תואר ראשון בנמל בן -גוריון  /אוצר וראש מחלקה יוסי ברגר.
אוספים
מוזיאון ת"א לאמנות.
אוספים פרטיים.
פרסומים בגלריה הארץ ,עכבר העיר ,כלכליסט ובאתרים נוספים.

Itai Eisenstein
Born in 1976, Tel Aviv.
itai.eisen@gmail.com
+972548362580

Education
2002-2006 B.F.A., photography department, Bezalel academy of art and design, Jerusalem.

Solo exhibition
2010 Hamidrasha Gallery, Tel Aviv, Israel.
Group exhibitions
2014 Musrara, Jerusalem Israel - photo-poetics.
Musrara, Jerusalem Israel - Mix#14 "Portrait- Nude- Still life".
Rishon, Israel - International Photography Festivl#3.
2010 Moby museum (Bat Yam), Israel – "What is the political".
2009 Espace d'animation des Blanc's Manteaux, Paris- "De l'urbain a l'humain
Ameno, Italy- Studi Aperti -Contemporary Arts Festival
Venezia, Italy- Galleria Traghetto, - "Paesaggi dell'invisibile”
Tel Aviv museum, Israel - "2009 Tel Aviv time"
Tmuna theater, Tel Aviv, Israel - "Emerging Markets"
2007 Tmuna theater, Tel Aviv, Israel - "It is not Israeli art”
2006 The new gallery in Bat Yam, Israel -5 Photographers exhibition
Graduate exhibition at Ben Gurion air port, Israel
Collections
Tel aviv museum of art.
Private collections.
Relevant occupation
2007-2011 was working at a studio that specialized in wooden frames for fine art - Amir Azulai.
Publications - Haaretz gallery, City Mouse, Calcalist.

