
חותמת זמן כתובת אימייל מספר טלפוןשם העבודה באנגלית שם העבודה בעבריתשם האמן באנגלית    שם האמן בעברית שנת יצירת העבודהמחיר מבוקש בשקלים - ללא מע"מ לעבודות וידאו - משך העבודה ומשך המהדורה*טכניקה  ?האם העבודה ממוסגרת סוג עוסק לעבודות צילום/ הדפס - מספר העבודה/מהדורה*?משהו שלא שאלנו וחשוב לך להוסיףהאם ישנה אפשרות לאיסוף עצמי (ניתן לשלב זאת עם ביקור סטודיו של הרוכש.ת)MBהוספת דימוי של העבודה - עד גודל 1

Ruth Barabash is an israeli artists that studied  lived and worked in paris  France for over 30 years .

She gradueded The Academie of fine arts at Psris at 1995.Beaux arts de Paris .

She exebited her work in several museume and galeries around the world 

Her work is a part of several museomus collection ; 

Centre George Pompidou,Paris France.

Museum of contemprerary art Saint Etienne Metropole .France 

Bijin Museum China 

Petach Tikva Museum Israel .

The National reserve of contemprery art Paris France 

The National reserve of contemprery art Frac Picardie France.

Domaine de Chamarande,France

Her wotk was shown in galleris and museums.(short liste; )

Kunstahallee of Berne Swiss.

Centre Georges Pompidou Paris France.

Saint Etienne Museume of Conemprery art .Pallazo del Art Napoli

,Bianale de venise,Musee dart Conemporain de la ville de Paris,France ,Musee of moderne art  of Singapoure  ,Palais de Tokyo,Psris France  Petach Tikva Museume,Israel

Gallery Natalie Obadia ,Paris,galerie Eric Dupond ,Paris ,France .

She curently lives and works in Tel Aviv .

Three upcomung exebitions in Italie are programed for 2022/23. דוקינ מידות העבודה מידות העבודה  ביו - פסקה קצרה העלאת צילום
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21/08/2022 20:22:23ilanitshamia@gmail.com ןכ רוטפ https://drive.google.com/open?id=1BdiaOGf9w6-1wZ9ZDu4w-GufhYd7XyGlאל טסט
22/08/2022 11:14:02ilanitshamia@gmail.com תחנליא Ilanit 9999999 Hgghj טטטט 777 צצ צצ אל 70009999 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1lQTrPddKdjKsooRR8zKazRHBHbKmyqLbעעעעי אל טסט
22/08/2022 13:15:55osnat.sarbagili@gmail.comאוסנת-יהלי סרבגילי osnat yaheli-sarbagili0523408123 terrazzo וצרט 30*30 2020 שמן על בד אל 3500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1i5A-zmsiaVBINw8LtpqVfU7x65RDkO7f11 התושיה ןכ
22/08/2022 18:07:07ruthihelbitzcohen@gmail.comרותי הלביץ כהן Ruthi Helbitz Cohen+972547374477 Efrat, Beloved אפרת, אהובתי סמ 42/30 דיו, קפה, אקוליין, גואש ואקריליק על נייר2019 אל 8500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1Nv7gozJm3TAE4LQA9hBrABj46eY-ZnPZרח׳ התפוז 21 מושב עין ורד ןכ
22/08/2022 18:11:27ruthihelbitzcohen@gmail.comרותי הלביץ כהן Ruthi Helbitz Cohen0547374477 Neomi, Beloved נעמי, אהובתי סמ42/32 דיו קפה וגואש על נייר2021 אל 8500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1ZO7idI6kSU-p2vNB6KQXfat7jbIHf-nqרח התפוז 21 מושב עין ורד ןכ
22/08/2022 18:14:53ruthihelbitzcohen@gmail.comרותי הלביץ כהן Ruthi Helbitz Cohen0547374477 On the stake הדקע סמ 45/25 2015 דיו עט וקפה על נייר אל 8500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1-ayDc_dGIvw32LOXPP3mj7ptCyBOAajwרח׳ התפוז 21 מושב עין ורד ןכ
22/08/2022 18:20:44ruthihelbitzcohen@gmail.comרותי הלביץ כהן Ruthi Helbitz Cohen0547374477 Damsel המלע סמ 60/25 דיו, אקריליק קפה ומרכך כביסה על נייר2017 אל 9000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1ux6R_I_VgghT76hadlsXPisbcKQhjwvaרח׳ התפוז 21 מושב עין ורד ןכ
22/08/2022 18:25:34ruthihelbitzcohen@gmail.comרותי הלביץ כהן Ruthi Helbitz Cohen0547374477 Free but securely heldחופשי אבל מוחזק בביטחה סמ 68/25 דיו קפה אקריליק וגואש על נייר2017 אל 9500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1esdo0kwurEMrhdTJD79EkDGrxRTE-qhuןכ
22/08/2022 22:08:01shai.yehezkelli@gmail.comשי יחזקאלי Shai Yehezkelli 0542345309 Slippery Slope 4 4 מדרון חלקלק  150x147 cm  2020 oil and pencil on canvas, שמן ועפרון על קנווס אל 245000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1c4Ebl3iIYVuiWs91frYtwnTyn1iCLW6_התנופה 6 תל אביב מתוך "מדרון חלקלק", תערוכת יחיד במוזיאון נחושתן, 2021ןכ
23/08/2022 07:56:37tal@sigalitlandau.com סיגלית לנדאו Sigalit Landau 0545404668 WEEPING /PYF_S, 2012 40X60 cm 2012 archival inkjet print אל 7950 חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1jEkxwEAmP-1u_SMLx-7GPgR_sIttg2F7קיבוץ גלויות 45, תל אביב ןכ 1/6 + 2 AP
23/08/2022 09:58:11pjmaltz@gmail.com Peter Jacob Maltz 0547492312 פיטר יעקב מלץ Wandering plate 40 צלחת נדודיםX 40 2015אל שמן, צבעי זכוכית ונצנצים על בד 4800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1v63wBpLlTS5s1vCCqUqAqfuepta3bnguןכ בורוכוב 5א גבעתיים או אדום 17 קדימה
23/08/2022 11:41:20choogeva@gmail.com Michal Geva מיכל גבע 0504434221 anatomy of plant#11#אנטומיה של צמח 90x70אל אקריליק , פנדה וקולאז׳ על קנווס2022 ס״מ 8500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1LllIDX1E9BY3FJrWpY2Yjw850sdC2TCKןכ קיבוץ עין שמר
23/08/2022 11:45:15veredaharonovitch@gmail.comורד אהרונוביץ vered aharonovitch0526702214 birthday תדלומוי 40/40/28 פולימרים, עץ, דשא סינטטי2016 7000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1x14QAdSKK6OOMx_912VUPqxBGfq5m-SQ, https://drive.google.com/open?id=1252J6f5WkRIVnyXoiYnSGRzvHrKymDtNשביל המרץ 5 תל אביב ילדת יומולדת מתוך העבודה ליל הסדר. מוצבת על בסיס עף 40/40ןכ מהדורה של 6
23/08/2022 11:51:50choogeva@gmail.com michal geva מיכל גבע 0504434221 street light #1 אל אקריליק פנדה וקולאז׳ על בד2021 ס״מ 57x 62    , פנס רחוב #1 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Up1ZGHiHm_MpVOn8S0P6IYxC5oqddik-ןכ קיבוץ עין שמר
23/08/2022 11:59:12choogeva@gmail.com Michal Geva 0504434221 מיכל גבע Pile ערימה 137x105 ס״מ אל אקריליק פנדה וקולאז׳ על קנווס2021 16000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1GBRTAtn9R2o_1BNsfifeqiWAsPifJSv5הקנווס אינו ממוסגר אבל כן מתוח על מסגרת*ןכ קיבוץ עין שמר
23/08/2022 12:05:54yaaraoren@gmail.com יערה אורן Yaara Oren 0549994050 Mountain view נוף הר 30*24 2022 שמן על נייר ןכ 2100 השרומ https://drive.google.com/open?id=1TLkYkOGVGcpuixYn6LVEe0vWfkiHd7kjרבנו חננאל 14, תל אביב ןכ
23/08/2022 12:09:32yaaraoren@gmail.com יערה אורן Yaara Oren 0549994050 Untitled ללא כותרת 21*30 2021 שמן על נייר ןכ 2100 השרומ https://drive.google.com/open?id=18dKbFbiF1ZwEbyZUQEUfMH1Mmo81MiFsרבנו חננאל 14, תל אביב ןכ
23/08/2022 12:25:09choogeva@gmail.com Michal Geva מיכל גבע 0504434221 untitled 35 ללא כותרתx45אל אקריליק וקולאז׳ על קנווס2022 ס״מ 4000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Lb-g0dHsSC5aFcb44rud2_oSXVzgFjP8ןכ קיבוץ עין שמר
23/08/2022 16:43:54jossef.krispel@gmail.comיוסף קריספל Jossef Krispel 0544572199 Untitled (Diggings)(חפירות) ללא כותרת 64X44 cm צבעיי ספריי וקולאז' על נייר2022 אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1wngVzmZ7napi075ooFHHs6hVyfFEoEuAיד חרוצים 12, תל אביב אל
23/08/2022 16:46:12jossef.krispel@gmail.comיוסף קריספל Jossef Krispel 0544572199 Untitled (Diggings)(חפירות) ללא כותרת 64X44 ס"מ צבעי ספריי וקולאז' על נייר2022 אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1ZlhBZxQ3GdhIcwsQ6A9wW7N867mMnG0pיד חרוצים 12, תל אביב אל
23/08/2022 16:48:21jossef.krispel@gmail.comיוסף קריספל Jossef Krispel 0544572199 Untitled (Diggings)(חפירות) ללא כותרת 64X44 ס"מ צבעי ספריי וקולאז' על נייר2022 אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1hVnMMzC0q58Uil1jc766j8zcxKSSIJXBיד חרוצים 12, תל אביב אל
23/08/2022 16:50:12jossef.krispel@gmail.comיוסף קריספל Jossef Krispel 0544572199 Untitled (Diggings)(חפירות) ללא כותרת 64X44 ס"מ צבעי ספריי וקולאז' על נייר2022 אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=17ojq2mzZvcrjze1K1TnhzK16uNIriBJsיד חרוצים 12, תל אביב אל
23/08/2022 17:00:06danielok87@gmail.comדניאל אוקסנברג Daniel Oksenberg0543065414 A Girl With A Curl נערה עם תלתל 100x130 cm 2022 Oil, pencil and enamel paint on canvas אל 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1DPdvoBEGyNMo81Wuu39fPgzPWJEuveJG2 העמל 10 תל אביב קומה ןכ ציור מתוח על בד Daniel Oksenberg (b. 1992, Jerusalem), lives and works in Tel Aviv. Oksenberg gained his BFA with honors from the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, 2016. Oksenberg took part in a delegation to Tokyo, Japan on behalf of the Bezalel Academy of Arts and Design, along with the president of the academy and the head of the Fine Arts department, 2016. He additionally attended the National College of Arts and Design, Dublin, 2015.  Oksenberg exhibited among the rest at: Offnobank, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2022), Schönfeld Gallery, Brussels (2021), Maya Gallery, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2020), Barbur Gallery, Jerusalem (Solo Exhibition, 2019), Atar - a Multidisciplinary Residency Project, Jaffa (2019), Bar-David Museum of Arts and Judaica, Kibbutz Baram (2019), Third Floor on the Left project space, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2018), Gabirol Gallery, Tel Aviv (2018), Hamidrasha Gallery, Tel Aviv (2018), Jerusalem Film Festival, Jerusalem (2017), "Fresh Paint" Independent Artists’ Greenhouse, Tel Aviv (2017), NCAD Gallery, Dublin (2015), Steambox Gallery, Dublin (2015).  Oksenberg received the Haim Shiff Prize for Figurative Realistic Painting, Bezalel Academy, Jerusalem, 2016; as well as the Jossef and Ada Bulafio Award for Excellence in Theoretical Studies, Bezalel Academy, Jerusalem, 2015.
23/08/2022 17:08:13danielok87@gmail.comדניאל אוקסנברג Daniel Oksenberg0543065414 Mirage מיראז׳ 62.5x62.5 cm 2016 Oil, pastels and enamel paint on canvas אל 3500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=130j2LiY5ygFRQ-eni2SWdXp0T52CtHJH2 העמל 10 תל אביב קומה ציור מתוח על מסגרתןכ Daniel Oksenberg (b. 1992, Jerusalem), lives and works in Tel Aviv. Oksenberg gained his BFA with honors from the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, 2016. Oksenberg took part in a delegation to Tokyo, Japan on behalf of the Bezalel Academy of Arts and Design, along with the president of the academy and the head of the Fine Arts department, 2016. He additionally attended the National College of Arts and Design, Dublin, 2015.  Oksenberg exhibited among the rest at: Offnobank, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2022), Schönfeld Gallery, Brussels (2021), Maya Gallery, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2020), Barbur Gallery, Jerusalem (Solo Exhibition, 2019), Atar - a Multidisciplinary Residency Project, Jaffa (2019), Bar-David Museum of Arts and Judaica, Kibbutz Baram (2019), Third Floor on the Left project space, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2018), Gabirol Gallery, Tel Aviv (2018), Hamidrasha Gallery, Tel Aviv (2018), Jerusalem Film Festival, Jerusalem (2017), "Fresh Paint" Independent Artists’ Greenhouse, Tel Aviv (2017), NCAD Gallery, Dublin (2015), Steambox Gallery, Dublin (2015).  Oksenberg received the Haim Shiff Prize for Figurative Realistic Painting, Bezalel Academy, Jerusalem, 2016; as well as the Jossef and Ada Bulafio Award for Excellence in Theoretical Studies, Bezalel Academy, Jerusalem, 2015.
23/08/2022 17:15:28danielok87@gmail.comדניאל אוקסנברג Daniel Oksenberg0543065414 Wild Rose ורד פרא 100x130 cm 2020 Oil and enamel paint on canvas אל 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1ffgkxWqYPd_pQSLpKI9MdQJeSl7T6m7t2 העמל 10 תל אביב קומה ציור מתוח על מסגרתןכ Daniel Oksenberg (b. 1992, Jerusalem), lives and works in Tel Aviv. Oksenberg gained his BFA with honors from the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, 2016. Oksenberg took part in a delegation to Tokyo, Japan on behalf of the Bezalel Academy of Arts and Design, along with the president of the academy and the head of the Fine Arts department, 2016. He additionally attended the National College of Arts and Design, Dublin, 2015.  Oksenberg exhibited among the rest at: Offnobank, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2022), Schönfeld Gallery, Brussels (2021), Maya Gallery, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2020), Barbur Gallery, Jerusalem (Solo Exhibition, 2019), Atar - a Multidisciplinary Residency Project, Jaffa (2019), Bar-David Museum of Arts and Judaica, Kibbutz Baram (2019), Third Floor on the Left project space, Tel Aviv (Solo Exhibition, 2018), Gabirol Gallery, Tel Aviv (2018), Hamidrasha Gallery, Tel Aviv (2018), Jerusalem Film Festival, Jerusalem (2017), "Fresh Paint" Independent Artists’ Greenhouse, Tel Aviv (2017), NCAD Gallery, Dublin (2015), Steambox Gallery, Dublin (2015).  Oksenberg received the Haim Shiff Prize for Figurative Realistic Painting, Bezalel Academy, Jerusalem, 2016; as well as the Jossef and Ada Bulafio Award for Excellence in Theoretical Studies, Bezalel Academy, Jerusalem, 2015.
23/08/2022 17:40:22dina146@bezeqint.netדינה גולדשטיין Dina Goldstein 0586243851 The Bridge רשגה 22x24 2021 שאוג אל 900 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1nhjBO7CwnLIy8MO-AD-L_2MAOqFRE5Q-ןכ דרך נמיר מרדכי, 15תל אביב בוגרת לימודי עיצוב טקסטיל בצלסי סקול אוף ארט1/1
23/08/2022 17:45:29dina146@bezeqint.netדינה גולדשטיין Dina Goldstein 0586243851 The road ךרדה 23.5x24 2022 שאוג אל 900 רוטפ https://drive.google.com/open?id=12GunFfGAgWPAE8KNSM-kPKtUabWRbI1Eןכ דרך נמיר מרדכי, 15תל אביב בוגרת בית ספר לאומנות צלסי סקול אוף ארט1/1
23/08/2022 17:50:59dina146@bezeqint.net ךרדה Dina Goldstein 0586243851 The road The road 24x24 2022 שאוג אל 900 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1CRsMkSHKZ_IfTCQMsigUQGYS5XI1NLvgדרך נמיר מרדכי, 15תל אביב ןכ בוגרת בית ספר לאומנות צלסי סקול אוף ארט
23/08/2022 20:37:10shirel.horovitz@gmail.comשיראל הורוויץ Shirel Horovitz 0549481646 KIDA #4 קידה 4# סמ 38*28 open biteתחריט קו, אקווטינטה ו2022 אל 1800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1kKbRpZ7LgZgsH-AH-N_mTfKo5lbNMU7Pתושיה 11 תל אביב ןכ 2/5 Shirel Horovitz is a multidisciplinary artist whose works lean into ritualistic practices to engage in the relations between the human body and urban space. She earned her BFA from Bezalel Academy of Art and Design (2007) and her MA from the Multidisciplinary Art Program at Tel Aviv University. Her works were exhibited in museums and galleries in Israel and the US among them, Tel Aviv Artist Studios, Bat Yam Museum of Art, Colby College Museum of Art, Barbur Gallery, Jerusalem and more. Horovitz is a recipient of the Rabinovich Foundation Prize 2018 and of The Albert and Rhoda Weissman Arts Endowment for 2023
23/08/2022 22:30:34veredaharonovitch@gmail.comורד אהרונוביץ vered aharonovitch0526702214 no photo #1 לא רוצה להצטלם #1 20/20 2020 שמן על בד 2500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1cLe4CapDVH10KKOZU1v_0Bu-bQlsMQFhשביל המרץ 5 תל אביב ןכ Vered Aharonovitch works in painting, printmaking and primarily sculpture and installations. She focuses on techniques of casting and coloring different polymers, combining them with wood, fabrics and other materials and thus creating expressive characters and stirring scenes. Aharonovitch often uses fantasy and humor as well as references to known works of art and to art history. Vered Aharonovitch holds a BFA from Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem, and MFA from Haifa University. Her works were exhibited in numerous group and solo exhibitions, in museums and galleries  in Israel And Around the world. Aharonovitch is the winner of the Young Artist Prize of the Ministry of Culture, Mifal HaPais grant, and the Rabinovitch Foundation for the Arts fund. She is also a founder and a member of Hanina cooperative gallery.
23/08/2022 22:35:22veredaharonovitch@gmail.comורד אהרונוביץ vered aharonovitch0526702214 no photo #2 לא רוצה להצטלם #2 25/20 2020 שמן על בד 2500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1N9FQGsNmnOKMmdYs_beouUG2SJeaTL5lשביל המרץ 5 תל אביב ןכ Vered Aharonovitch works in painting, printmaking and primarily sculpture and installations. She focuses on techniques of casting and coloring different polymers, combining them with wood, fabrics and other materials and thus creating expressive characters and stirring scenes. Aharonovitch often uses fantasy and humor as well as references to known works of art and to art history. Vered Aharonovitch holds a BFA from Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem, and MFA from Haifa University. Her works were exhibited in numerous group and solo exhibitions, in museums and galleries  in Israel And Around the world. Aharonovitch is the winner of the Young Artist Prize of the Ministry of Culture, Mifal HaPais grant, and the Rabinovitch Foundation for the Arts fund. She is also a founder and a member of Hanina cooperative gallery.
23/08/2022 22:39:01veredaharonovitch@gmail.comורד אהרונוביץ vered aharonovitch0526702214 no photo #3 לא רוצה להצטלם #3 20/13 2020 שמן על בד 2500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1Wi-ylEsoA5Uo-GanCUZwiY6gfDi2LKAXתל אביב ןכ Vered Aharonovitch works in painting, printmaking and primarily sculpture and installations. She focuses on techniques of casting and coloring different polymers, combining them with wood, fabrics and other materials and thus creating expressive characters and stirring scenes. Aharonovitch often uses fantasy and humor as well as references to known works of art and to art history. Vered Aharonovitch holds a BFA from Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem, and MFA from Haifa University. Her works were exhibited in numerous group and solo exhibitions, in museums and galleries  in Israel And Around the world. Aharonovitch is the winner of the Young Artist Prize of the Ministry of Culture, Mifal HaPais grant, and the Rabinovitch Foundation for the Arts fund. She is also a founder and a member of Hanina cooperative gallery.

23/08/2022 23:20:27netacohen87@gmail.comנטע ארבלי NETA ARBELY 0508647471 KIKAR KKL 2017 .מטר גובה, על חצי מטר רוחב ועומקכיכר קק"ל
 פיסול

קלקר, חול ים, דבק, אקריליק, עיסת נייר אל 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1bv9zYqW35aC1RAWnAfTg2EVJPCzE5TR9סדנאות האמנים בתלפיות ירושלים ןכ Date of Birth: 28/04/1987.  Contact: netacohen87@gmail.com, Phone#: +972508647471   Education:  2012 - 2013: Master of Fine Arts , Bezalel Academy of Art and Design. Jerusalem, Israel.  2011-2012: Hebrew University, Jerusalem, Jewish philosophy       2011-2012 : Residency at the Mamuta Passal Art and Media Center, Jerusalem http://mamuta.org   Spring- summer 2010: Semester at I.U.A.V, Venice, Italy. Student exchange program.  www.iuav.it/ 2007-2011: Bachelor of Fine Arts, The Glass and Ceramic Department (sculpture specialization), Bezalel Academy of Art and Design. Jerusalem, Israel.  www.bezalel.ac.il/   .  Exhibition 2/2017: Solo exhibition, Mamuta Hensen, Jerusalem 5/2014: Grope exhibition, until you get out of my voice, Ashdod Museum, Isreal   8/2013 : Solo exhibition, Barbur gallery, Jerusalem, Israel 8/2011: Graduation grope exhibition, The Bezalel Academy of Art and Design.  Jerusalem, Israel. 5/2011 : "Talking about space" cooperation with Ayelet Lrman exhibition at the Mamuta Passal Art and Media Center, Jerusalem.

23/08/2022 23:39:03netacohen87@gmail.comנטע ארבלי NETA ARBELY 0508647471 מטר אורך , על 30 סנטימר גובה , על חצי מטר רוחבגמלים סוחבים את הים 2016
, פיסול

חומרים: רפסודת עץ, מגבונים, אקריליק, מזכרות של גמלים מהעיר העתיקה אל 7000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Cy57U0zmKnPoDq8dSS7zrFY3LemqA3XF, https://drive.google.com/open?id=1-uZUhZUVnw47AVppq4EuH-wymYniCTKMסדנאות האמנים בתלפיות , ירושלים ןכ Date of Birth: 28/04/1987.  Contact: netacohen87@gmail.com, Phone#: +972508647471   Education:  2012 - 2013: Master of Fine Arts , Bezalel Academy of Art and Design. Jerusalem, Israel.  2011-2012: Hebrew University, Jerusalem, Jewish philosophy       2011-2012 : Residency at the Mamuta Passal Art and Media Center, Jerusalem http://mamuta.org   Spring- summer 2010: Semester at I.U.A.V, Venice, Italy. Student exchange program.  www.iuav.it/ 2007-2011: Bachelor of Fine Arts, The Glass and Ceramic Department (sculpture specialization), Bezalel Academy of Art and Design. Jerusalem, Israel.  www.bezalel.ac.il/   .  Exhibition 2/2017: Solo exhibition, Mamuta Hensen, Jerusalem 5/2014: Grope exhibition, until you get out of my voice, Ashdod Museum, Isreal   8/2013 : Solo exhibition, Barbur gallery, Jerusalem, Israel 8/2011: Graduation grope exhibition, The Bezalel Academy of Art and Design.  Jerusalem, Israel. 5/2011 : "Talking about space" cooperation with Ayelet Lrman exhibition at the Mamuta Passal Art and Media Center, Jerusalem.
24/08/2022 09:53:06hilalululin@gmail.comהילה לולו לינ פרח כפר בירעים Hila Lulu Lin Farah Kufer Birim0545290545 Nora Ahavti # 3 נוראהבתי # 3 60X80 cm תצריב קו_אקווטינטה_חרור2013 אל 3900 השרומ https://drive.google.com/open?id=16KTZATmjGX369jsEJgm-1F-Y5fOLKxMuרחוב הסדנה 14 קומה 3 תל אביב יפו ןכ הדות A\Pאמנית רב תחומית, פועלת שנים במקביל במדיומים שונים: וידאו - צילום - מיצב - מיצג - ציור - רישום - הדפס - סאונד - שירה/ טקסט (בפונט לולו: טקסט/ טקסט, טקסט/ דימוי,  טקסט/ חומר).   עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי, במרחב  של גוף עצמי/ פרטי/ פנימי.  גוף: כמקום עקרוני, במקום הזה, על האדמה הארורה הכואבת ומכאיבה, במלוא הדרה. נעה תוך כדי תנועה בבחינה ושאלה של הבחנות מיגדריות, חברתיות ופוליטיות,  מתוך החיים אל האמנות ובחזרה. בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת. מרצה בכירה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (פרופ׳).  פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד מתוך תפיסת עולמי והבנתי את האפשרויות ללכת בנתיבים אחרים. חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב- יפו
24/08/2022 09:57:43hilalululin@gmail.comהילה לולו לינ פרח כפר בירעים Hila Lulu Lin Farah Kufer Birim0545290545 SofiMamaסshSofi סופי ממש סופי על 35.5 ס״מ 23.5 2015 הדפס משי אל 2300 השרומ https://drive.google.com/open?id=1AfffK9y2CCIM6f0HE2WY4ZeqgwqEnRQQןכ הדות אמנית רב תחומית, פועלת שנים במקביל במדיומים שונים: וידאו - צילום - מיצב - מיצג - ציור - רישום - הדפס - סאונד - שירה/ טקסט (בפונט לולו: טקסט/ טקסט, טקסט/ דימוי,  טקסט/ חומר).   עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי, במרחב  של גוף עצמי/ פרטי/ פנימי.  גוף: כמקום עקרוני, במקום הזה, על האדמה הארורה הכואבת ומכאיבה, במלוא הדרה. נעה תוך כדי תנועה בבחינה ושאלה של הבחנות מיגדריות, חברתיות ופוליטיות,  מתוך החיים אל האמנות ובחזרה. בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת. מרצה בכירה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (פרופ׳).  פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד מתוך תפיסת עולמי והבנתי את האפשרויות ללכת בנתיבים אחרים. חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב- יפועותקים 10
24/08/2022 10:00:50hilalululin@gmail.comהילה לולו לינ פרח כפר בירעים Hila Lulu Lin Farah Kufer Birim0545290545 AzzaHamavet תוומההזע על 35.5 ס״מ 25.5 2015 הדפס משי אל 2300 השרומ https://drive.google.com/open?id=1IgeaCE75azrnKxkbkNZ5tVeO63RjcqLaהסדנה 14 תל אביב יפו אל הדות אמנית רב תחומית, פועלת שנים במקביל במדיומים שונים: וידאו - צילום - מיצב - מיצג - ציור - רישום - הדפס - סאונד - שירה/ טקסט (בפונט לולו: טקסט/ טקסט, טקסט/ דימוי,  טקסט/ חומר).   עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי, במרחב  של גוף עצמי/ פרטי/ פנימי.  גוף: כמקום עקרוני, במקום הזה, על האדמה הארורה הכואבת ומכאיבה, במלוא הדרה. נעה תוך כדי תנועה בבחינה ושאלה של הבחנות מיגדריות, חברתיות ופוליטיות,  מתוך החיים אל האמנות ובחזרה. בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת. מרצה בכירה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (פרופ׳).  פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד מתוך תפיסת עולמי והבנתי את האפשרויות ללכת בנתיבים אחרים. חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב- יפועותקים 10
24/08/2022 10:12:58yairstudio@gmail.com יאיר ברק yair barak 0505285885 hand-writing כתב יד סמ30/20 2019 הדפסת דיו פיגמנטי ןכ 8000 השרומ https://drive.google.com/open?id=132hQwYUk1YWwdRX8cH3p9KeM66V1rL7Bצייטלין 4 ב תל אביב ןכ .איר ברק, נולד בישראל ב-1973 .  אמן, אוצר וכותב. עבודותיו בתחום הצילום הווידאו והמיצב, העוסקות בגבולות הצילום ובתפקידו ההיסטורי - הוצגו בחללי תצוגה מרכזיים בארץ ובעולם.  בוגר בהצטיינות של המחלקה לצילום בקמרה אובסקורה (2000) ולמד בתכנית התואר השני היוקרתית של בארד קולג׳, ניו יורק (2007-8) בשנת 2012 זכה בפרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות ובשנים 2013 2014 ו 2017 במענקי תמיכה ממועצת התרבות של מפעל הפיס.  בשנת 2005 הקים את המחלקה לצילום במנשר לאמנות בתל אביב ועמד בראשה. משנת 2012 עומד בראש הלימודים המעשיים באמנות במכללת סמינר הקיבוצים.  בשנת 2020 מונה לראש תכנית התואר הראשון באמנות בסמינר הקיבוצים ולאוצר ראשי של ״מקום לאמנות״ בקרית המלאכה2/5
24/08/2022 10:32:22amiraviv98@gmail.com עמי רביב Ami raviv 0506347273 SIGHAL תותוא 60X60X10 2022 תברועמ ןכ 3500 https://drive.google.com/open?id=1O27Y2MoI_zIUPBdQo1tdFQRmFxuNTlBwןכ  Ami Raviv (b.1975, Israel), lives and works Jerusalem. Graduate of Hamidrasha Academy for Arts (BFA) and Bezalel Academy of Arts and Design (MFA). His work have been exhibited in numerous solo exhibitions, including Art Cube Artists' Studios, HaKibutz Gallery, Hezi Cohen Gallery, Tel Aviv Artists' Studios, Nachshon Gallery etc. He is the Recipient of the America-Israel Cultural Foundation award (2001-2002) and Mifal HaPais foundation for the arts award (2006). His works are featured in several private and public collections
24/08/2022 10:42:35amiraviv98@gmail.com עמי רביב Ami raviv 0506347273 wound עצפ 60x60x10 2022 תברועמ ןכ 4500 https://drive.google.com/open?id=1_laJsv5YRmUIHYNYY-Moe2zni8jSAwhTלבנדה 34 תל אביב ןכ  Ami Raviv (b.1975, Israel), lives and works Jerusalem. Graduate of Hamidrasha Academy for Arts (BFA) and Bezalel Academy of Arts and Design (MFA). His work have been exhibited in numerous solo exhibitions, including Art Cube Artists' Studios, HaKibutz Gallery, Hezi Cohen Gallery, Tel Aviv Artists' Studios, Nachshon Gallery etc. He is the Recipient of the America-Israel Cultural Foundation award (2001-2002) and Mifal HaPais foundation for the arts award (2006). His works are featured in several private and public collections
24/08/2022 11:45:01ayanashany@gmail.com עיינה שני Ayana Shany 0506953942 Seeping into Netofa Valleyמחלחלת לעמק נטופה 50X70 ס"מ 2021 שמן על בד אל 3800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1auVlqFD11kMJYv-21lkgBzrQoPoZnNQP3657900 קיבוץ גבת ןכ Draws and tells stories, graduated with a master's degree in Bezalel. She presented in group exhibitions at the Herzliya Museum and galleries in Tel Aviv and Jerusalem
24/08/2022 11:51:21ayanashany@gmail.com עיינה שני Ayana Shany 0506953942 Water lilies חבצלות מים 40X60 סמ 2015 שמן על בד אל 3600 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1LgjR5cbundXdM1xrywEtjwefRq8WidrW3657900 קיבוץ גבת ןכ Draws and tells stories, graduated with a master's degree in Bezalel. She presented in group exhibitions at the Herzliya Museum and galleries in Tel Aviv and Jerusalem

24/08/2022 13:16:17eshchark@gmail.comאשחר חנוך קלינגבייל
Eshchar Hanoch Kliengbiel

0547916633 31.01°N  to 291.64°E31.01°N  to 291.64°E140x110 cm. 2016 pencil on paper (frottage) ןכ 8000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1hhTWz_dz-q1-npe2_oEe43kFgsOEeggbרחוב השרון 8, ת"א העבודה ממוסגרת ללא זכוכיתןכ
24/08/2022 13:20:05eshchark@gmail.comאשחר חנוך קלינגבייל Eshchar Hanoch Kliengbiel0547916633 Untitled (curiosity) Untitled (curiosity)100x100 cm 2016 pencil on paper (frottage) ןכ 6500 השרומ .השרון 8, ת"א העבודה ממסגרת ללא זכוכיתןכ
24/08/2022 13:24:22eshchark@gmail.comאשחר חנוך קלינגבייל Eshchar Hanoch Kliengbiel0547916633 Untitled (curiosity)Untitled (curiosity)100/100 cm 2016 pencil on paper (frottage) ןכ 6500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1tzI5tC9C6HEuN4QNvUHkB1tk6ULW4Vh7השרון 8 , ת"א סורי שכחתי לצרף דימויןכ
24/08/2022 13:27:38eshchark@gmail.comאשחר חנוך קלינגבייל Eshchar Hanoch Kliengbiel0547916633 Dining room 1, 2018, , 100X70 cm, 5500 NISחדר אוכל 70/100 cm 2018 paper pencil אל 5000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1gJ960B8cFTrQyTRzUtiEx9lcL7axMqF5השרון 8, ת"א. ןכ
24/08/2022 14:40:46ron91levin@gmail.com רון לוין Ron Levin 0505799436 For the Birds בשביל הציפורים 21x29.7 cm מגזרות נייר ודיו ביד חופשית2022 ןכ 580 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1s9isBCxgm3lsdQ6nrVMrFptLKqiLr2yqאברהם אליהו הרכבי 12, תל אביב ןכ Ron Levin is an independent illustrator, animator, graphic novelist and Mom. She collaborated with book publishers, magazines and more, while maintaining her signature style of work, combining traditional and digital techniques. 
24/08/2022 14:50:50ron91levin@gmail.com רון לוין Ron Levin 0505799436 אוסף פטריות Mushroom collection14.8X21 מגזרות נייר ודיו ביד חופשית2022 ןכ 900 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1bzZpyYHMw8WXXbZNTkjJBgN0heL050Bhד״ר אברהם אליהו הרכבי 12, תל אביב ןכ Ron Levin is an independent illustrator, animator, graphic novelist and Mom. She collaborated with book publishers, magazines and more, while maintaining her signature style of work, combining traditional and digital techniques. 
24/08/2022 15:50:26alterlibe@gmail.com ALter Liberman 0505709353 אלטר ליברמן נציגו של הזמן 1 representative of time 147X70 cm 2022 ןכ  הדפסת דיו 2500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1PUFdEHgTGDpqsK5J_C1SZVcRNmJ2-2Ly3 הצילום מודבק על דיבונדןכ רח האורן 38 מבשרת ציון In principle autodidact, but he was also courses with first-class teachers such as Roi Cooper, Yosef Cohen, and Gaston Ziv Itzkovich. In the last 4 years I studied at Mosrara art school in Jerusalem  as part of the 40+ program Exhibitions 2013- Group exhibition in Masada. "Desert" curated by Yael Nitzan. -2017- Group exhibition at the Artists House in Tel Aviv, curator Gaston Zvi Itzkovich 2021- Solo exhibition at the "Sisi" gallery in Tel Aviv. Curator Gaston Zvi  Itzkowitz 2021 - Group exhibition at a social gallery in Moserara, Jerusalem. Curator Ram Bracha 2022 – 2022 - Group exhibition at the Tel Aviv art gallery. Curator Gaston Zvi Itzkowitz.  Portfolio: https://alterlibe.myportfolio.com/                   https://alterlibec4ed.myportfolio.com
24/08/2022 15:58:28alterlibe@gmail.com Alter Liberman 0505709353 אלטר ליברמן representative of time 247X70 cm 2022    נציגו של הזמן 2 הדפסת דיו ןכ 2500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=126WtQXgBxW8-7a6AjWk_w5L8JmA2rgs0הצילום מודבק על דיבונדאל רח האורן 38 מבשרת 3 In principle autodidact, but he was also courses with first-class teachers such as Roi Cooper, Yosef Cohen, and Gaston Ziv Itzkovich. In the last 4 years I studied at Mosrara art school in Jerusalem  as part of the 40+ program Exhibitions 2013- Group exhibition in Masada. "Desert" curated by Yael Nitzan. -2017- Group exhibition at the Artists House in Tel Aviv, curator Gaston Zvi Itzkovich 2021- Solo exhibition at the "Sisi" gallery in Tel Aviv. Curator Gaston Zvi  Itzkowitz 2021 - Group exhibition at a social gallery in Moserara, Jerusalem. Curator Ram Bracha 2022 – 2022 - Group exhibition at the Tel Aviv art gallery. Curator Gaston Zvi Itzkowitz.  Portfolio: https://alterlibe.myportfolio.com/                   https://alterlibec4ed.myportfolio.com
24/08/2022 16:49:01koralm92@gmail.comקורל מרקוביץ׳ Koral Marcovich 0502811228 הפיצ Float 50*50 2018 הדפס דיגיטלי אל 800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1bAnEyP3gWt1QesBfLeICBBWzSEpwTXqVהשירה העברית 6, ראשון לציון ןכ 1/5
24/08/2022 17:55:44gilzohar1973@gmail.com גיל זהר Gil Zohar 0542070205 חתפי Iftahch גובה 90 סמ. רוחב 70 סמ. עומק 15 סמ. משקל 50 קילו. .כול הפסל נעשה ביציקת ברונזה עם גימור פטינה שחור והכתר עשוי ברונזה בציפוי זהב 24קראט2022 אל 39000 השרומ https://drive.google.com/open?id=12BUV3qpR4i2aeLCXIiKvpjC1YWAwT4tr, https://drive.google.com/open?id=157w0YUF4mTCXp7l7OniW1P0nnie8NjII, https://drive.google.com/open?id=1b91naNMUkKZke4l6bNlTUnlLROf22ahN, https://drive.google.com/open?id=1GMWl5aKtA-IF27_SCg_ksQjM-3AiPmu6, https://drive.google.com/open?id=1ZG88abzCfBu5EvvBxkLCOu_-8O8m-59sעין ורד 4 תל אביב במוטת כנפיו הארוכות ובשני זוגות ידיו הוא מגן ושומר על העולם. על החזה של יפתח יש סמל של וואנדרוומן, האיזיס של העולם החדש, שמעניקה לו כוחות נשיים שמשלימים ומאזנים את עוצמתו הגברית. על הכתר המוזהב שומרים שני בבונים, תזכורת תמידית להומניות ואנושיות. איבר מינו המוגדל מסמל את המשך הפיריון והשושלת. סמל לעוצמת הדורות הבאים ולהמשכיות השבטןכ .  Sculptor inspired by Egypcian and Greek mythological stories and characters. Her works were presented at 3 Exhibitions at Gal Gaon Gallery, 2 timers at Fresh Paint art fair, at Attic gallery in L.A and 3 times at Zumo.
24/08/2022 18:50:40sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 Red Lab Bean 24x24 cm הנבטה, צילום, הדפס דיגיטלי2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=1jxutgAxREqeknGw75T0fT-FEolJYzP4eקצנלסון 6 תל אביב .למעלה מ-100 דימויים. העבודות מודבקות על דיבונד ומוכנות לתלייה עם הרחקה מהקיר, חתומות מאחור. ניתן להזמין הדפס ממוסגר, זה מחמיא לו.. אשמח לשלוח צילום של עבודה ממוסגרת ולהתייעץ לגבי התימחור: דיבונד - 950, מסגרת דקה איכותית - 1600 ש״ח Edible Home Lab בסידרהןכ מהדורה של 25 Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as a project manager of FISHSkin (EU supported research for using waste of the food industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 18:56:21sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 שמ Mung Beans 24x24 2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=1FtxevB1NGGgg0-Rfw9qj3ZKaHBkm3CSIקצנלסון 6 תל אביב העבודה אינה ממוסגרת אך מודבקת על דיבונד עם הרחקה מהקיר ומוכנה לתלייהןכ סידרה של 25 Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as FISHSkin project manager (EU supported research for using waste of the fish industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 19:04:09sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 Untitled 24x24 cm הנבטה, צילום, הדפס דיגיטלי2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=1wuv-Mxmv6aCFt4b6hBAK0UyL8nXU4pBhקצנלסון 6 תל אביב .העבודה אינה ממוסגרת אך מודבקת על דיבונד עם הרחקה מהקיר ומוכנה לתלייה, חתומה מאחורןכ סידרה של 25 Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as FISHSkin project manager (EU supported research for using waste of the fish industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 19:41:19sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 Untitled 24x24cm הנבטה, צילום, הדפס דיגיטלי2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=165Ehx4Htm5UJuoO3InZ-UvTUs_hhQ7v7יצחק קצנלסון 6 תל אביב Edible Home Lab העבודה אינה ממוסגרת אך מודבקת על דיבונד עם הרחקה מהקיר ומוכנה לתלייה, חתומה מאחור. נשעתה במסגרת פרוייקט אישי ביתי של הנבטת מזון בתקופת הסגריםןכ סידרה של 25 Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as FISHSkin project manager (EU supported research for using waste of the fish industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 19:44:59sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 Popcorn Lab 24x24cm הנבטה, צילום, הדפס דיגיטלי2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=15rab2ww0KHARGI5CWfzJV4D0dZQpl_hUיצחק קצנלסון 6 תל אביב סידרה ממוספרת של 25העבודה אינה ממוסגרת אך מודבקת על דיבונד עם הרחקה מהקיר מוכנה לתלייה, חתומה מאחורןכ Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as FISHSkin project manager (EU supported research for using waste of the fish industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 19:54:51sharonmurro@gmail.com שרון מורו Sharon Murro 0544458060 Cotton Candy 24x24cm הנבטה, צילום, הדפס דיגיטלי2020 אל 950 השרומ https://drive.google.com/open?id=1suUO99TKnbChdYKWqVdIWT7yJ5enWDaQיצחק קצנלסון 6 תל אביב .ההדפס מודבק על דיבונד עם הרחקה מהקיר, מוכן לתלייה, חתום מאחורןכ סידרה של 25 Multidisciplinary designer. BA with honours from Bezalel. MA with honours from Shenkar. Works at CIRTex Shenkar as FISHSkin project manager (EU supported research for using waste of the fish industry, as a raw material for the fashion industry). Solo Exhibiotion: BY5 Gallery, April 2022. Group exhibitions: Jerusalem Design Week 2022. Tel Aviv Biennale of Crafts and Design 2020, Eretz Israel Museum. Gridded Fabrication, Vitrina Gallery, Holon 2020. Ve-Le-Tiferet (the souvenir), Beit Binyamini, Tel Aviv 2019. Disrupted, Vitrina Gallery, Holon, 2019.
24/08/2022 22:26:12dabahnirvana@gmail.comנירוואנה דבאח Dabbah Nirvana 0526843405 ףסוי Yussof 90/130 2021 שמן על בד אל 18000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1RC0OruThhfdnKfS0nXeSBoh0lDUoY3YS1 עכו, הרצל ןכ Arab Israeli artist. Graduated from Oranim college with bachelor's and master's degree in art. I toke part in many exhibition groups in Israel and two individual ones. My paintings displayed in many collections in Israel and abroad,  such as, Dubi Shiff Art collection,  Rosenblatt collection and others. A winner of the Hecht museum young artist award in 2017, a winner of the lottery catalog prize in 2021. Solo exhibition will take place in may 2023 at Um El Fahim museum. Panting lecturer at Oranim College.

24/08/2022 22:46:57mickeyliani@gmail.comמיכאל ליאני Michael Liani Souvenir #4, 2018, negative, inkjet, 60x40 cm60x40 cm סמ׳ x40סוביניר, #4, 2018, נגטיב, הדפס ארכיבי, 054903045060 2018 negative, inkjet, ןכ 6800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1JlnTMsjx6eDEDMDLnNSlzAzKEkxRKfKz, https://drive.google.com/open?id=1m4m06Myzycg6u4Qs9-6nxfEfWHa5a0Beןכ קומפרט 6 תא

 .צירפתי 2 עבודות
 .שמות הקבצים אלו שמות העבודות 

), אמן רב תחומי, בוגר בית הספר מנשר לאמנות ובוגר בהצטיינות של התואר השני לאמנויות של בצלאל. יצירותיו זכו להדים רבים וביקורות משבחות בארץ ובעולם. ליאני זכה בפרס לאמן צעיר של משרד התרבות והספורט; פרס הצטיינות מקרן התרבות אמריקה-ישראל; פרס נקסט! של דוקאביב, ועוד. בנוסף למגוון תערוכות, ליאני הציג בביאנלה ב6 (-: .אם משהו לא ברור מוזמנים לדבר עימי ובביאנלה לאמנות צעירה במוסקבה;  תערוכה קבוצתית בבית הנסן מטעם מוזיאון ישראל; תערוכת יחיד במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית; צבע טרי ועוד. ליאני יוצר מתוך מבט פנימי עשיר וחותר בצילומיו ובמייצביו אל פעולה עם האנושי ומתוכו. יצירותיו של ליאני נעות על הציר שבין מרכז לפריפריה, מגדר ואסתטיקה של המדיה UCLA מיכאל ליאני (1987 .
25/08/2022 07:59:06ayelletben@gmail.com איילת בן נר Ayellet Ben Ner 0545967220 םושיר Sketch 2022 אל 450 זעיר בלי קבלות ןכ מדרשת בן גוריון או תל אביב
25/08/2022 09:55:44voltre@gmail.com הילה סלעי hila sali 0528660702 ץיצע flowerpot 120-121 2018 שמן על נייר אל 6000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1geW6l1VKnBZkHDtTtebKfucBq0QZ9Z8Rיקנעם המושבה ןכ Born 1973. Live and work in Yokneam moshava. Education: 2013  MFA Haifa University,  2009 Master class - Leonid Balaklav, Jerusalem. 2006 BED Hamidrasha School of Art Selected Solo Exhibitions: 2019 "Green Grass", courator: Talya Israeli, Artist House Tel Aviv 2016 "Dresden Green". Mahanaim Art Gallery 2012 "Work in Progress", Haifa Art Museum Selected Group Exhibitions: 2020-2021"5 Bae'mek", courator: Anat Getenio Kiryat Tivon Gallery 2016 "Salon Hacubia", Hacubia Art Gallery Jerusalem.
25/08/2022 10:05:49voltre@gmail.com הילה סלעי hila sali 0528550702 הממח greenhouse 25-30 2015 שמן על דיקט אל 3000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1iyfrfN9124mr9Ae3ZV9bNTsk1pgP2RSlיקנעם מושבה ןכ Born 1973. Live and work in Yokneam moshava. Education: 2013  MFA Haifa University,  2009 Master class - Leonid Balaklav, Jerusalem. 2006 BED Hamidrasha School of Art Selected Solo Exhibitions: 2019 "Green Grass", courator: Talya Israeli, Artist House Tel Aviv 2016 "Dresden Green". Mahanaim Art Gallery 2012 "Work in Progress", Haifa Art Museum Selected Group Exhibitions: 2020-2021"5 Bae'mek", courator: Anat Getenio Kiryat Tivon Gallery 2016 "Salon Hacubia", Hacubia Art Gallery Jerusalem.
25/08/2022 10:09:54tesicx3@gmail.com ליז שניידר Liz Schneider 0528694969 untitled ללא כותרת ס״מ 80/120 2021 הדפס עץ אל 1200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1wSDoY5ln8AIU1wvT8UCHpxjMwhaLnsHDיהודה הלוי 43, תל אביב ןכ 3/4 B.1993, Ashdod. Currently, living and working in Tel Aviv, working as an assistant in the printmaking workshop in Shenkar and with Magasin III Jaffa.  2022 Excellence Award in painting named after Miriam Ravia, Shenkar College of Engineering and Design, Ramat Gan, Israel (Curator: Gilad Efrat)  2021 The Visit, Studio Parcet43, Tel Aviv, Israel (Curated by the studio)  2021 Case by Case, Beit Kandinoff, Jaffo, Israel   2021, BFA in Multidisciplinary art, Shenkar College of Engineering and Design
25/08/2022 10:20:13tesicx3@gmail.com ליז שניידר Liz Schneider 0528694969 טאר RAT 70/90 חיתוך הדפס עץ על נייר צבוע בדיו2021 אל 2000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1tuio1_3IP3LtpTQ36stjkRjiZ3_jeKp6יהודה הלוי 43, תל אביב ןכ 1/1 B.1993, Ashdod. Currently, living and working in Tel Aviv, working as an assistant in the printmaking workshop in Shenkar and with Magasin III Jaffa.  2022 Excellence Award in painting named after Miriam Ravia, Shenkar College of Engineering and Design, Ramat Gan, Israel (Curator: Gilad Efrat)  2021 The Visit, Studio Parcet43, Tel Aviv, Israel (Curated by the studio)  2021 Case by Case, Beit Kandinoff, Jaffo, Israel   2021, BFA in Multidisciplinary art, Shenkar College of Engineering and Design
25/08/2022 10:26:53itay.shmueli@gmail.comאיתי שמואלי Itay shmueli 0507321701 םיצחרתמ Bathers 120*100 ס"מ 2021 Oil on canvas אל 8500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1iwB6cYYlJ8-KKfis5ycsc6VV79RPNzDWהעמל 6 תל אביב ןכ
25/08/2022 10:29:25tesicx3@gmail.com ליז שניידר Liz Schneider 0528694969 יילו בירד Yellow Bird 60/80 חיתוך הדפס עץ על נייר צבוע בדיו2021 אל 2000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=16GkH9B8ziiNnDhqTbg3BwVuFD9X-bSFdיהודה הלוי 43, תל אביב ןכ 1/1 B.1993, Ashdod. Currently, living and working in Tel Aviv, working as an assistant in the printmaking workshop in Shenkar and with Magasin III Jaffa.  2022 Excellence Award in painting named after Miriam Ravia, Shenkar College of Engineering and Design, Ramat Gan, Israel (Curator: Gilad Efrat)  2021 The Visit, Studio Parcet43, Tel Aviv, Israel (Curated by the studio)  2021 Case by Case, Beit Kandinoff, Jaffo, Israel   2021, BFA in Multidisciplinary art, Shenkar College of Engineering and Design
25/08/2022 10:35:49hovavyael@gmail.com יעל חובב Yael Hovav טבע דומם עם ג'ינס ופריכית0543190299 Still Life with Jeans and a Puffed Rice Cake60X50 ס"מ 2022 שמן על בד אל 5500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1OECkrpWlD1j3A4xjUJeGUOZaYiObQoS5רח' הנגב 7, תל אביב .הציגה בתערוכות שונות, ביניהן "אנטי-מדיטציה" - תערוכת יחיד בגלריה רוזנפלד, ת"א (2022), "אויר בעצמו נוגע", תערוכה משולשת בגלרית המפעל בירושלים (2022), בביאנלה בירושלים (2021), באירועי אלף מטר בתל אביב (2021-2), סלון הקוביה (2021), תערוכת הבוגרים המצטיינים של מגזין פורטפוליו (2019) ועוד. עבודותיה נכללות באוספים פרטיים בארץ ובעולם .The Ranald & Jennifer May Postgraduate Painting Scholarship - לסטודנטים בחילופים, מלגת הצטיינות בציור ללימודי תואר שני Baden-Württemberg Stipendium במסגרת לימודיה זכתה במלגות ופרסים - פעמיים בפרס חיים שיף לציור פיגורטיבי לסטודנטים, מלגת הצטיינות בתחומי האמנות מטעם ארגון .Glasgow School of Art, 2020-ב MFA למדה בתוכנית .State Academy of Fine Arts in Stuttgart  2017-יעל חובב (נ.1993, ירושלים) חיה ועובדת בתל אביב. בוגרת המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, 2019, כולל תוכנית לחילופי סטודנטים בןכ
25/08/2022 10:36:10buganim@gmail.com איתן בוגנים Eitan Buganim 0525786720 האריסטוקרטית 01 The Aristocrat 01 ס"מ 70 / 100 רישום. גרפיט ופחם על נייר2016 אל 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1orxYlEgREs8A-DFvjl8mmchRrVKQulWfהתבור 32, תל אביב , גלריה עינגא, סדנאות האמנים תל אביב. הציג במבחר תערוכות, בין השאר במוזיאון תל אביב, מוזיאון עין חרוד, מוזיאון הויי-גא בטייוואן, המרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, מוזיאון הנגב, מוזיאון חיפה, מוזיאון פתח תקוה, הביאנלה ה-10 באיסטנבול, גלריה סירקל 1 בברלין, מוזיאון ינקו דאדא ועודןכ , דימונה.  בוגר בהצטיינות במחלקה לאמנות בצלאל ירושלים, ולימודי תואר שני בקולנוע, קולומביה קולג׳, שיקגו. קיבל את פרס שר התרבות, קרן אוסטרובסקי, קרן יהושע רבינוביץ׳, פרס אמן צעיר, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, הקרן לקולנוע ניסיוני ווידאו ארט, מלגת אמן-מורה. הציג תערוכות יחיד במוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, מוזיאון בת ים, מוזיאון רמת גן, לושי אמנות ופרויקטים, גלריה קו-16, גלריה קונטמפוררי, גלריה ג׳ולי מ., גלריה פלורנטין 45  .איתן בוגנים, יליד 1974
25/08/2022 10:38:39buganim@gmail.com איתן בוגנים Eitan Buganim 0525786720 האריסטוקרטית 04 The Aristocrat 04 ס"מ 70 / 100 רישום. גרפיט ופחם על נייר2016 אל 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1iyaajB4o9r8EXR0UYfc2VwD0BFCWmr2gהתבור 32, תל אביב , גלריה עינגא, סדנאות האמנים תל אביב. הציג במבחר תערוכות, בין השאר במוזיאון תל אביב, מוזיאון עין חרוד, מוזיאון הויי-גא בטייוואן, המרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, מוזיאון הנגב, מוזיאון חיפה, מוזיאון פתח תקוה, הביאנלה ה-10 באיסטנבול, גלריה סירקל 1 בברלין, מוזיאון ינקו דאדא ועודןכ , דימונה.  בוגר בהצטיינות במחלקה לאמנות בצלאל ירושלים, ולימודי תואר שני בקולנוע, קולומביה קולג׳, שיקגו. קיבל את פרס שר התרבות, קרן אוסטרובסקי, קרן יהושע רבינוביץ׳, פרס אמן צעיר, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, הקרן לקולנוע ניסיוני ווידאו ארט, מלגת אמן-מורה. הציג תערוכות יחיד במוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, מוזיאון בת ים, מוזיאון רמת גן, לושי אמנות ופרויקטים, גלריה קו-16, גלריה קונטמפוררי, גלריה ג׳ולי מ., גלריה פלורנטין 45  .איתן בוגנים, יליד 1974
25/08/2022 10:41:36hovavyael@gmail.com יעל חובב Yael Hovav טבע דומם עם מפתחות ופלסטר0543190299 Still Life with Band-Aid & Keys60X50 ס"מ 2021 שמן על בד אל 5500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1hX81KpMc-ECXWGvCsvLwYAZBjaHFWQClרח' הנגב 7, תל אביב .הציגה בתערוכות שונות, ביניהן "אנטי-מדיטציה" - תערוכת יחיד בגלריה רוזנפלד, ת"א (2022), "אויר בעצמו נוגע", תערוכה משולשת בגלרית המפעל בירושלים (2022), בביאנלה בירושלים (2021), באירועי אלף מטר בתל אביב (2021-2), סלון הקוביה (2021), תערוכת הבוגרים המצטיינים של מגזין פורטפוליו (2019) ועוד. עבודותיה נכללות באוספים פרטיים בארץ ובעולם .The Ranald & Jennifer May Postgraduate Painting Scholarship - לסטודנטים בחילופים, מלגת הצטיינות בציור ללימודי תואר שני Baden-Württemberg Stipendium במסגרת לימודיה זכתה במלגות ופרסים - פעמיים בפרס חיים שיף לציור פיגורטיבי לסטודנטים, מלגת הצטיינות בתחומי האמנות מטעם ארגון .Glasgow School of Art, 2020-ב MFA למדה בתוכנית .State Academy of Fine Arts in Stuttgart  2017-יעל חובב (נ.1993, ירושלים) חיה ועובדת בתל אביב. בוגרת המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, 2019, כולל תוכנית לחילופי סטודנטים בןכ
25/08/2022 10:53:59itay.shmueli@gmail.comאיתי שמואלי Itay shmueli 0507321701 חבטמ Kitchen 100*70 ס"מ 2019 שמן על בד אל 9000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1M9IzRCqnVEERabVgZXhnIN1yrjAdMh4nןכ העמל 6 תל אביב
25/08/2022 12:04:01adi.oz.ari@gmail.com עדי עוז-ארי  Adi Oz-Ari 0543047063 הלסורק HOME 40. x 40 2019 םוליצ ןכ 1990 חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1x8xX9IxhJp-AbBlhnsn-uVjlM_RVF0G84 שביל התנופה 6, קומה ןכ 5 Adi Oz-Ari Lives and works in Tel Aviv. Since 2021 she split her time between Berlin and Tel Aviv. In 2021 she finished Glogauer residency program, since then she participated in 4 groups shows in Berlin and a solo exhibition. A graduate of the Physical Therapy Department (B.P.T), Tel Aviv University (1992); the Interior Design program (B.Des (interior)), the College of Management, Givatayim, Israel (2003); and the art department, Hamidrasha School of Art, Beit Berl Academic College (2012). Holds an MFA from the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem and Tel Aviv (2015).A multidisciplinary artist who engages mainly with manipulated photography, photographic installations, and the effects of medium transitions on the image, her photographs are produced using scans, digital processing, photographic readymades, X-rays, cyanotype, etc. Photography in Oz-Ari's work is a material in itself, treated as an independent object in the world rather than a vehicle with which to document reality. Her practice involves work with different photographic techniques and materials, examining the artist's impact on these substances, as if she were an alchemist. In addition to material research, she explores manifestations of one's mental and physical relation to such notions as pain, desistence, and loss. The images in her work are never direct; they go through a set of adaptations, transformations, and manipulations to articulate the contents addressed in each body of work in the profoundest manner.Oz-Ari's work has been featured in various group exhibitions in Israel and abroad, as well as in one- and two-person exhibitions, among them at the Photo Lab Gallery, Tel Aviv; the Tel Aviv Artists' House; The Lobby Art Space, Tel Aviv; and Indie Photography Group Gallery, Tel Aviv, where she was a member of the artist cooperative from 2012 to 2014. Internationally, she participated in several exhibitions, including a collateral show at the 57th Venice Biennale ("Empire II," curator: Vanya Balogh). 
25/08/2022 12:19:04yishayhogesta@gmail.comישי חוג׳סטה Yishay Hogesta 0502440733 "Untitled" ״ללא כותרת״ 150x140 ס״מ 2022 שמן על בד אל 11000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Fto374lumn_RVXR-O5rB4TYhKzb0bLI4מנדלה מוכר ספרים 19, תל אביב ןכ Yishay Hogesta (b. 1990, Tel Aviv) lives and works in Tel Aviv.Yishay studied film and art at The Minshar School of Art (2018) and participated in artist residencies in Betonest, Germany (2018) and Parasite, Jerusalem (2019). Selected group and solo exhibitions in which he presented: “After Midnight,” Herzl 16 (2019), “The Annual Sale Exhibition for the Levinsky Garden Library,” Beit Binyamini, (2019), “Exhibition No. 1: Group Exhibition,” Halal Bastudio, Tel Aviv, (2021) “Parity”, Solo exhibition, Maya Gallery, Tel Aviv (2021) “Minsharim”, Group exhibition, Minshar Gallery (2021)
25/08/2022 12:21:23eti.yacoby@gmail.com אתי יעקבי Eti Yacoby 0522440339 תוינמח Sun Flowers 30x40 2022 שמן על בד אל 4000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1rN2_-cBl_UjFOgYQW4LfzUqO-Dppaqbpעגור 342, מכבים רעות מודיעין ןכ I live and work in Macabim. I paint mostly from observation and by contemplating my surrounding. This path, whose outcome is realistic painting is based on abstract and cognitive observation, controversies and integration, differences between heath and cold, darkness and light and between various substances.  My subjects are intimate and deeply researched. These are not sensational landscapes, dramatic scenes or heroes, but, rather scenes by the road. While, through the artistic view of abstract stains, the object are anonymous and turn magically into a realistic painting. I have studied for 6 years with Sigal Tsabari, and had workshops with Mark Yanai, David Nippo, Iliya Gefter and others. Also participated at Israel Hirschberg School in many workshops and lectures. Over the years I've exhibited in many exhibitions both in Israel and Italy. Among them: solo exhibition at the artist house in Tel Aviv (2020), group exhibitions at Modiin Artists' House, Museum of Contemporary Art of Villa Croce, in Genova and many others. In Octboer 22, I will open a solo exhibition curated by Dr Smadar Sheffi at Gabi Yair Gallery in Tel Aviv.
25/08/2022 12:24:22eti.yacoby@gmail.com אתי יעקבי 0522440339 חמניות 2 Sun Flowers II שמן על בד מוצמד לעץ אל 4000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1I4jO5KuWUCueGMzFcPYZwnKZAryupW0Lעגור 342, מודיעין כבים רעות ןכ I live and work in Macabim. I paint mostly from observation and by contemplating my surrounding. This path, whose outcome is realistic painting is based on abstract and cognitive observation, controversies and integration, differences between heath and cold, darkness and light and between various substances.  My subjects are intimate and deeply researched. These are not sensational landscapes, dramatic scenes or heroes, but, rather scenes by the road. While, through the artistic view of abstract stains, the object are anonymous and turn magically into a realistic painting. I have studied for 6 years with Sigal Tsabari, and had workshops with Mark Yanai, David Nippo, Iliya Gefter and others. Also participated at Israel Hirschberg School in many workshops and lectures. Over the years I've exhibited in many exhibitions both in Israel and Italy. Among them: solo exhibition at the artist house in Tel Aviv (2020), group exhibitions at Modiin Artists' House, Museum of Contemporary Art of Villa Croce, in Genova and many others. In Octboer 22, I will open a solo exhibition curated by Dr Smadar Sheffi at Gabi Yair Gallery in Tel Aviv.
25/08/2022 12:25:00yuvalnaor6@gmail.com יובל נאור Yuval Naor 0507757885 Every Palm Tree in the Holy Land42/29.7 cm קולאז' דיגיטלי מצילומי ארכיון. הזרקת דיו על נייר ארכיבי. מסגרת אלומיניום2020 ןכ 1800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=11kesnwTe7ucLkTW4Yv8OgX0AAtT5iQblצ'לנוב 42, תל אביב-יפו ןכ 2/5 Yuval Naor works in photography, video and installation. His works are based on private and national narratives drawn from the past, and explore the different ways in which history and fantasy exist within those narratives. Yuval graduated with honors in Photography from Bezalel Academy of Art and Design (2019); participated in a student exchange program at the Academy of Arts (HGB), Leipzig, Germany; He exhibited his works in several group exhibitions in Israel and Germany; won the Rami Halperin Award for Excellence in Photography, Bezalel Academy of Art and Design (2020); received Excellence scholarships from the Media Company and from SBY Studio (2018, 2019).
25/08/2022 12:34:22yuvalnaor6@gmail.com יובל נאור Yuval Naor 0507757885 ללא כותרת Untitled 60/80 cm .מודל תלת-מימד מצילום של מגדל תצפית אש מצפה אחיהוד (אדריכל: ידידיה אייזנשטט). הדפסת דיו על נייר ארכיבי. מסגור אלומיניום מוזיאלי2022 ןכ 4800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1wNm9s4VzLPLBwRCIRl8TlFwclvnVzg9yצ'לנוב 42. תל אביב-יפו ןכ 1/5 Yuval Naor works in photography, video and installation. His works are based on private and national narratives drawn from the past, and explore the different ways in which history and fantasy exist within those narratives. Yuval graduated with honors in Photography from Bezalel Academy of Art and Design (2019); participated in a student exchange program at the Academy of Arts (HGB), Leipzig, Germany; He exhibited his works in several group exhibitions in Israel and Germany; won the Rami Halperin Award for Excellence in Photography, Bezalel Academy of Art and Design (2020); received Excellence scholarships from the Media Company and from SBY Studio (2018, 2019).
25/08/2022 12:59:14yuvalnaor6@gmail.com יובל נאור Yuval Naor 0507757885 Untitled ללא כותרת 40/50 cm 2019 3D model built from stereoscopic image from ״Traveling in the Holy Land through the Stereoscope״ by Underwood & Underwood (archival images by: Archives and Manuscript Dept. Pitts Theology Library, Emory University). Inkjet print on archival paper. 50X40cm. Series of 24. 1900/2019.ןכ 2500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1pdlqIkR_nuOEEDfivEq6BArs98U4oJMwצ'לנוב 42. תל אביב-יפו ןכ 1/5
25/08/2022 13:09:09yuvalnaor6@gmail.com יובל נאור Yuval Naor 0507757885 ״אייכה״ "Where are you" 130/105 cm .קולאז' דיגילטלי. הזרקת דיו על נייר וואשי יפני. מסגרת עץ אגוז (ללא זכוכית)2018 ןכ 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=13Cr8CqW7Q2C1Hp4VRED9ROueKr12usIqצ'לנוב 42. תל אביב-יפו ןכ 4/5
25/08/2022 13:31:24shell.reich@gmail.com שלי רייך Shelly Reich 0525675593 שלושמה the triangle 60x40 cm 2021 oil on canvas אל 6000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1p1rC06shswiOtkZiwF-PQLrtDEUJRrClשדרות ירושלים 63/ב תל אביב ןכ Shelly Reich is a Tel Aviv based artist. She acquired her BFA in 2011 and MFA in 2018,  both from Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.  Working with a minimal, almost ‘childlike’ or naïve palette, Shelly's works tend to touch on inner worlds, racial and gender issues, everyday life and personal experiences, all filtered out through the realms of her own vision. Selected  exhibitions: solo shows in Ha’hanut 31 Gallery and The Left Bank Tel Aviv,  Graduation Exhibition at MFA Bezalel, Group shows in Parterre Gallery, Bar David Museum of Arts, The Kupferman Collection Gallery, Hanina Gallery, and Hacubia Gallery.  In 2018, Reich received The Bezalel Excellence Award.
25/08/2022 13:31:35vero.inbar@gmail.com ורוניק ענבר veronique inbar 0522536811 ללא כותרת (צמיחה) Untitled (growth) 50x65 / 74x60 (ממוסגר) 2014 דיו על נייר סומי אה אל 2500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1tvmEY_BWQZ5FeJVfC8y7b2gG9g1gGC81שביל המפעל 5 קרית המלאכה תל אביב אפשרי (בהתראה :)) מסגור איכותי עם זכוכית מוזיאלית בתוספת של 1000 שח למחיר המבוקש ללא מסגורןכ Veronique Inbar is a visual artist, a film editor and lecturer in Bezalel Academy of Art & Design Jerusalem. She works and lives in Tel Aviv. Veronique is a Graduate of the Beit Berl school of Arts, and holds a BA in Film & Television from Tel Aviv University, and an MA in Culture & Film studies from Haifa University. Her fields of expression are painting, photography and video. In her creations, she deals with the practices of exposing and covering, while examining and challenging the classic forms of expression of those visual arts she practices. She has participated in many solo and group exhibitions, in various venues including museums (Ramat Gan, Janco Dada)  and municipal galleries (Tivon, Rehovot). Her works are included in Museum and private collections.  
25/08/2022 13:36:13vero.inbar@gmail.com ורוניק ענבר Veronique Inbar 0522536811 ללא כותרת (דמות) Untitled (Figure) 31.5x43 2013/2019 תצלום צבע ןכ 3200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1q3cwzo57E1prrv3jG7GTwzQAqLwrVrYIשביל המפעל 5 קרית המלאכה תל אביב ןכ 2/5  Veronique Inbar is a visual artist, a film editor and lecturer in Bezalel Academy of Art & Design Jerusalem. She works and lives in Tel Aviv. Veronique is a Graduate of the Beit Berl school of Arts, and holds a BA in Film & Television from Tel Aviv University, and an MA in Culture & Film studies from Haifa University. Her fields of expression are painting, photography and video. In her creations, she deals with the practices of exposing and covering, while examining and challenging the classic forms of expression of those visual arts she practices. She has participated in many solo and group exhibitions, in various venues including museums (Ramat Gan, Janco Dada)  and municipal galleries (Tivon, Rehovot). Her works are included in museum and private collections. 
25/08/2022 14:45:41shell.reich@gmail.com שלי רייך Shelly Reich 0525675593 חלון סגול Purple Window 60x40 cm 2022 oil, pastel on canvas אל 6000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1YvwHdjudGeXDngsjuoFzzTvU6EISPOOmשד׳ ירושלים 63/ב׳ תל אביב ןכ Shelly Reich is a Tel Aviv based artist. She acquired her BFA in 2011 and MFA in 2018,  both from Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.  Working with a minimal, almost ‘childlike’ or naïve palette, Shelly's works tend to touch on inner worlds, racial and gender issues, everyday life and personal experiences, all filtered out through the realms of her own vision. Selected  exhibitions: solo shows in Ha’hanut 31 Gallery and The Left Bank Tel Aviv,  Graduation Exhibition at MFA Bezalel, Group shows in Parterre Gallery, Bar David Museum of Arts, The Kupferman Collection Gallery, Hanina Gallery, and Hacubia Gallery.  In 2018, Reich received The Bezalel Excellence Award.
25/08/2022 15:54:24giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 'Dancer, afterDon Giovanni40X60 cm ׳רקדנית׳ מתוך הסדרה ׳דון ג׳יובני׳ (מוצרט)0537571110 טכניקה מעורבת וצילום2018 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1V_oV4SWVL60WFoFQIB2puG_W3D46JoFR#204 סטודיו. דרך קבוץ גלויות 45 ת״א. קומה 4, סטודיו ןכ נייד : 0537571110  1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models.
25/08/2022 15:57:02giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 ללא כותרת Abstraction #13 40X60 cm' טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2020 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=12XD38IrR1Wa_4JHgR36L-EyC0FpSug7h#204 סטודיו: דרך קבוץ גלויות 45 קומה 4 סטודיו ןכ 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:00:36giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 טשפמ Abstraction 40/60 cm' טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2021 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1JCxvH2nQHgsJod8Eex8M1wC7-_x9cxXzןכ ,סטודיו: דרך קבוץ גלויות 45 ת״א 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:03:57giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 מפשט #13 Abstraction #13 טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2021 40/60 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1HbFtXI_7zBss0oMXkihfne6L7jyhY_HX45 סטודיו: דרך קבוץ גלויות ןכ 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:06:46giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 מפשט #114 Abstraction #114 40/60 טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2021 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1741kPDGq2brhIt8Gniek8eD_gb2r1buQסטודיו: דרך קבוץ גלויות 45 ת״א ןכ 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:07:22shell.reich@gmail.com שלי רייך Shelly Reich 0525675593 Homesick 60x42 cm 2017 acrylic on canvas אל 5000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=11uApfvPWXKG0nmfcZ1no8_iHbbs7FqZcשד׳ ירושלים 63/ב׳ תל אביב ןכ Shelly Reich is a Tel Aviv based artist. She acquired her BFA in 2011 and MFA in 2018,  both from Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.  Working with a minimal, almost ‘childlike’ or naïve palette, Shelly's works tend to touch on inner worlds, racial and gender issues, everyday life and personal experiences, all filtered out through the realms of her own vision. Selected  exhibitions: solo shows in Ha’hanut 31 Gallery and The Left Bank Tel Aviv,  Graduation Exhibition at MFA Bezalel, Group shows in Parterre Gallery, Bar David Museum of Arts, The Kupferman Collection Gallery, Hanina Gallery, and Hacubia Gallery.  In 2018, Reich received The Bezalel Excellence Award.
25/08/2022 16:10:20giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 מפשט #130 Abstraction #130 40X60 cm' אל טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2021 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1XvSMfhoj_wraT4VKPhAe0TJm08zoCLVFסטודיו: דרך קבוץ גלויות 45 ת״א ןכ 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:14:46giladop@gmail.com גלעד אופיר Gilad Ophir 0537571110 ללא כותרת Untitled 40/60 טכניקה מעורבת, הדפסה צילומית2022 אל 2800 השרומ https://drive.google.com/open?id=1ReoFUAuG6KVji9FoBg5Qck9HFcBLxPEkסטודיו: דרך קבוץ גלויות 45 ת״א ןכ 1/7 Gilad Ophir creates boldly expressive pictures. He distills memories and experiences as well as found references into semi-abstract and abstract images. Ophir explores themes ranging from the effects of the surfaces and textures surrounding him, to the sensuous appeal of mundane sights. In his compositions, he foregrounds the process of photo-based image-making and its material qualities. The new works by Gilad Ophir show semiotic play between image and process that incorporates gestural textures and forms that seem to be derived from imaginary models. 
25/08/2022 16:26:27shell.reich@gmail.com שלי רייך Shelly Reich 0525675593 שיבכעה The Spider 80x70 cm 2015 oil on canvas אל 5500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1c9jYssYtKkMZxDfiX3hVAvQxAMcMZEpEשד׳ ירושלים 63/ב׳ תל אביב ןכ Shelly Reich is a Tel Aviv based artist. She acquired her BFA in 2011 and MFA in 2018,  both from Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.  Working with a minimal, almost ‘childlike’ or naïve palette, Shelly's works tend to touch on inner worlds, racial and gender issues, everyday life and personal experiences, all filtered out through the realms of her own vision. Selected  exhibitions: solo shows in Ha’hanut 31 Gallery and The Left Bank Tel Aviv,  Graduation Exhibition at MFA Bezalel, Group shows in Parterre Gallery, Bar David Museum of Arts, The Kupferman Collection Gallery, Hanina Gallery, and Hacubia Gallery.  In 2018, Reich received The Bezalel Excellence Award.
25/08/2022 16:35:52shell.reich@gmail.com שלי רייך Shelly Reich 0525675593 מעבר להרים Behind the Mountains50x40 cm 2019 oil on canvas אל 5000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1u2jvzah8yXhcBm3E3ODk1S_fXixiujzsשד׳ ירושלים 63/ב׳ תל אביב ןכ Shelly Reich is a Tel Aviv based artist. She acquired her BFA in 2011 and MFA in 2018,  both from Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.  Working with a minimal, almost ‘childlike’ or naïve palette, Shelly's works tend to touch on inner worlds, racial and gender issues, everyday life and personal experiences, all filtered out through the realms of her own vision. Selected  exhibitions: solo shows in Ha’hanut 31 Gallery and The Left Bank Tel Aviv,  Graduation Exhibition at MFA Bezalel, Group shows in Parterre Gallery, Bar David Museum of Arts, The Kupferman Collection Gallery, Hanina Gallery, and Hacubia Gallery.  In 2018, Reich received The Bezalel Excellence Award.
25/08/2022 19:03:01gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523602883 מעלות צלזיוס 100 100 Degrees Celcius170 X 160 ס''מ 2008 שמן על בד אל 22000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1fimERFcR-HkOs3h8A5Esz1tU8DVDg_Ydהרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
25/08/2022 17:27:58itay.shmueli@gmail.comאיתי שמואלי Itay shmueli 0507321701 ררקמ Fridge 70*50 ס"מ 2018 אל שמן על בד 7500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1VXFatyNNldMU6S6Jwzm_XeIPZ4nqPgMWןכ העמל 6 תל אביב
25/08/2022 18:21:12anola50@gmail.com אלונה הרפז Alona Harpaz 0491785560261 פריקוונסי ווצ׳רס Frequency Wathers100x80cm Aqrilic and spray on canvas אל 16310 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1mBkkxxdLxJUYeyYsFHPmkFXjXUv-At9MBen Yehuda 45 Tel Aviv ןכ Curriculum Vitae -Alona Harpaz - Born 1971, Israel Academic Background 1995-1999: Hamidrasha - The Art Teacher's Training College 1993-1995: International Center of Photography, New York City 1991-1993: Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem Professional Experience Since the late 1990s Harpaz has been focusing on paintings and has exhibited her works internationally. In the past years she extended her artistic repertoire by creating installations and video art as well as films. Harpaz has also gained experience as curator of internationally significant exhibitions. Entrepreneurship In 2013 Harpaz founded Circle1 - Platform for Art and Culture in Berlin where she works as the Art director. Circle1 is a place for contemporary, Israeli, and international art and is an artist run gallery. Circle1 has an important role in Berlin’s art scene and is a home for the most prominent Israeli artists working in Berlin. Solo Exhibitions 2020 Coming Back to Be a Monkey, Galería ATC, Tenerife, Spain 2018 I'm not here for your dream, Hezi Cohen Gallery, Tel Aviv, Israel 2016 Highway Furniture, Double single show, Circle1 Gallery, Berlin, Germany 2014 SALT, Inga Gallery, Tel Aviv, Israel 2014 As if Royal, Circle1 Gallery, Berlin, Germany (Curator: Dorit Levitte Harten) 2009 Juicy Particles, Galerie Caprice Horn, Berlin, Germany 2008 Fields, Nicole Klagsbrun Gallery, New York, USA 2007 New Paintings, Sommer Contemporary Art, Tel Aviv, Israel 2006 Delight, Nicole Klagsbrun Gallery, New York, USA 2004 ADIN, Alessandro de March Gallery, Milano, Italy 2002 Sommer Contemporary Art, Tel Aviv, Israel 2002 Mythos, Ramat Gan Museum, Israel 2001 De March & Solbiati, Milan, Italy 1999 Sommer Contemporary Art, Tel Aviv, Israel 1998 Notar Gallery, Tel Aviv, Israel
26/08/2022 14:20:26noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa תמיד אפשר לשוב ולנסות להיות פתאום" [1]"0504236888 30x23 סמ 2020 שמן על נייר אל 4000 [2] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1vGK2V08NoZ9QK7TxI1nOJxJlBx4GXLvI22 אילת העבודות חתומות מקדימהןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:26:34noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa אני חולמת בהקיץ את סוף-החלומות" [3]"0504236888 23X30 סמ 2020 שמן על נייר אל 4000 [4] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1VoFx2mlCGXXDvvIz_-0bYGmDEja89H0Sאילת 22, תל אביב העבודה חתומה מקדימהןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:21:33noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa השמיים רצים, רצים, רצים0504236888 23x30 ס"מ 2020 שמן על נייר אל 4000 [5] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=12eViLhkBBzCSxweqsl_Xg1bzTOG0FyrE22 אילת העבודות חתומות מקדימהןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:21:59noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa אל תחכי, הכל לובש צורה0504236888 על 30 ס"מ 23 2020 שמן על נייר אל 4000 [6] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1d5yhx4guLky2YtIiuwd-MiFoyKOJVFrSרחוב אילת 22 תל אביב ןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:23:18noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa ודמעותייך מי תהום והרבה מלח טוב" [7]"0504236888 23X30 ס"מ 2020 שמן על נייר אל 4000 [8] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1S7oUDNDTlMDXaGHrB5TzKW3kU9m5__5pרחוב אילת 22, תל אביב כן [9] Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:22:54noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa "עד שתשיאני על כפיים לחזור"0504236888 23x30 ס"מ 2020 שמן על נייר אל 4000 [10] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1xSVlGpuLRfF89Im9kSXkNf16_W4gH0WJאילת 22 תל אביב ןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
25/08/2022 19:07:14gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523602883 מתרחצים, כרתים 2 Crete Bathers 2 50X60 ס''מ 2021 שמן על בד אל 7200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=10qs--EUn0L04DWXSvrGBYs7jtBwQpTWOהרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
26/08/2022 14:24:02noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa 0504236888"עולם לא נמדד בשום אופן" 23x30 ס"מ 2020 שמן על נייר אל 4000 [11] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1mnuiJsOax5dPWJWmeRulwDipXOvinxgJרחוב אילת 22, תל אביב ןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
26/08/2022 14:24:29noa.raveh@miriamcabessa.comמרים כבסה Miriam Cabessa 0504236888 "בתוך הבית שקט" 23X30 ס"מ 2020 שמן על נייר אל 4000 [12] חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1p4XdXFj0XyMW5ETWdmKOmePP21ZxaQzfרחוב אילת 22, תל אביב ןכ Miriam Cabessa is a painter whose practice spans performance and installation art. Cabessa was born in Morocco, raised in Israel, and recently returned to Israel after a period of 20 years in New York. She now works and lives in Tel Aviv. Cabessa represented Israel at the Venice Biennale in 1997; since then, her "Slow Motion Feminine Action Painting"; has been internationally recognized and exhibited in museums and galleries across the world. Two of Miriam Cabessa’s paintings are currently exhibited at the Tel Aviv Museum's new permanent display: “Materiel Imagination”. Other works are included in major collections: Jerusalem Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Haifa Museum of Modern Art, Knesset of Israel, the British Museum in London, National Museum of Women in the Arts, Texas State University, Frederick R Weisman Art foundation in Los Angeles, America University Museum in Washington DC and many more.
25/08/2022 19:19:15gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523602883 רוני ישנה 1 Roni Asleep 1 25X35 ס''מ שמן על קרטון מטופל2020 אל 3800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1T5--647AQcsu0JlT98ATglOSVB2l3u8pהרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
25/08/2022 19:24:41gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523602883 רוני ישנה 3 Roni Asleep 3 30X25 ס''מ שמן על קרטון מטופל2020 אל 3500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Gkfvt7W6cwR_2mgdFpS95WJHfaWav1e3הרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
25/08/2022 19:30:39gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523502883 וריד מטפס Veins and Vines 115X100 ס''מ אקריליק ושמן על בד2006 אל 12500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1o6ZP9aVefxyouIOA3wEjA0W7nQ475yeeהרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
25/08/2022 19:33:43benswf@gmail.com בן משיח Ben Mashiah 0544488408 םש Shem 150 cm X 200 cm 2021 Spray on wood אל 17000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1fU38YgZEMsrRw-1mbmXOcMiWm0hJAEarסמטת פליק 6, חיפה ןכ One part of the "Three Brothers" series1 Ben Mashiah - I am a self taught visual artist and mural painter. In the past four years I have painted numerous murals in Haifa’s public spaces and was socially active in Haifa’s local art scene
25/08/2022 19:36:42benswf@gmail.com בן משיח Ben Mashiah 0544488408 םח Ham 150 cm X 200 cm 2021 Spray on wood אל 17000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1M9CU6_pzq1-_hpZjdu_hpMOMYrKraOBvסמטת פליק 6, חיפה ןכ One part of the "Three Brothers" series2 Ben Mashiah - I am a self taught visual artist and mural painter. In the past four years I have painted numerous murals in Haifa’s public spaces and was socially active in Haifa’s local art scene
25/08/2022 19:38:17benswf@gmail.com בן משיח Ben Mashiah 0544488408 תפי Japheth 150 cm X 200 cm 2021 Spray on wood אל 17000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1TrKgjMQN_VF-ptPmY23P0HXSBiJ4I5Glסמטת פליק 6, חיפה ןכ One part of the "Three Brothers" series3 Ben Mashiah - I am a self taught visual artist and mural painter. In the past four years I have painted numerous murals in Haifa’s public spaces and was socially active in Haifa’s local art scene
25/08/2022 19:40:11gkpaintings@gmail.comגבריאלה קליין Gabriella Klein 0523602883 גרבי הוקוסאי Hokusai Socks 50X40 ס''מ 2022 שמן על בד אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1J_zQ1VxkKmaqcd2AFDAe13mSQT8fIGclהרכבת 42, תל אביב ןכ Gabriella Klein is an American/Israeli painter currently living and working in Tel Aviv. Klein studied at The Art Institute of Chicago and received a BFA (1995) from MassArt Boston, and an MFA (2005) from Bezalel Academy of Art and Design. Her paintings and site-specific wall murals have been exhibited at galleries and museums in Israel, Europe, and the U.S., and include The Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum, Ashdod Museum of Art, Haifa Museum, Milchhof Pavilion Berlin, Habres+Partner Gallery Vienna, The Israel Drawing Biennial, Herzliya Biennial, and numerous gallery exhibitions. Klein has received numerous awards, including an Israel Ministry of Culture Award, Israel Lottery Grant, America-Israel Cultural Foundation Grant, and the Morton Godine Travel Fellowship. Her work was recently acquired by the Bruce and Ruth Rappaport Israeli Art Collection at Tel Aviv Museum. 
25/08/2022 20:11:11studio@thisislimbo.comאדם יקותיאלי / Know Hope Addam Yekutieli / Know Hope0545246629 The Sum of Our Parts49.5x57.5 cm 2020 works in paper ןכ 11500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1ulJ_b9KKdMe4c8GR7gBLQOsIM9JPwk7Dדרך מנחם בגין 25 תל אביב ןכ Addam Yekutieli / Know Hope (b. 1986, USA)  Lives and works Tel Aviv Israel  Self-taught artist.  His works have been exhibited at Gordon Gallery (Tel Aviv),  Lazarides Gallery (London). Die Kunstagetin (Cologne), Catinca Tabacaru Gallery (NYC), Museum of Contemporary Art in Roskilde, MAC Lyon,  Israel Museum and more.   Yekutieli is the recipient of the ‘Yotsrim’ Grant issued by The Israeli Ministry of Culture and Sport, 2019.
25/08/2022 20:19:45ettysz@gmail.com אתי שוורץ Etty Schwartz 0526655014 ללא כותרת untiteld 2021 הזרקת דיוו פיגמנטי על נייר כותנה2021 ןכ 3000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1sJXfvzm_HOzoykqXVcQBfd3JMtmzSLiQ1 רע בית מלאכה לצילום הזרם ןכ םוליצ
25/08/2022 20:20:42adibezalel@gmil.com עדי בצלאל Adi Bezalel 0547695595 חזון יחזקל .ס"מ 40*60 2014 רויצ ןכ 5000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1DNLbwCjkscBGugeCQpqS49GbpD-Eo2kOתל מונד אל Adi Bezalel (b. Israel, 1978) is a photographer and painter. She exhibited works in many solo exhibitions in spaces such as The Artists’ House, Jerusalem, Alfred Gallery, Tel Aviv, Artists’ House, Tel Aviv, Haifa Museum of Art, as well as participating in group shows and various festivals. Adi won the Artist Teacher prize, has participated in the Cité Internationale des Arts Residency in Paris, 2017, courtesy of the Ministry of Culture, has been awarded scholarships from the Tel Aviv Municipality, Rabinovich Foundation and the Ministry of Education, participated in an artist residency in Varanasi in India for photographic research. Adi is one of the founders of Alfred Cooperative Institute for Art & Culture (est. 2005), holds a BFA from HaMidrasha Faculty Of Arts (2005) and an MA in The Interdisciplinary Program in the Arts, Tel Aviv University
25/08/2022 20:24:09adibezalel@gmil.com עדי בצלאל Adi Bezalel 0547695595 ללא כותרת Man ס"מ 40*40 2014 ציור שמן על בד ןכ 2000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1X6fjs0b8GP9r8ZL9_DLfnFugqlFKTBP6תל מונד אל Adi Bezalel (b. Israel, 1978) is a photographer and painter. She exhibited works in many solo exhibitions in spaces such as The Artists’ House, Jerusalem, Alfred Gallery, Tel Aviv, Artists’ House, Tel Aviv, Haifa Museum of Art, as well as participating in group shows and various festivals. Adi won the Artist Teacher prize, has participated in the Cité Internationale des Arts Residency in Paris, 2017, courtesy of the Ministry of Culture, has been awarded scholarships from the Tel Aviv Municipality, Rabinovich Foundation and the Ministry of Education, participated in an artist residency in Varanasi in India for photographic research. Adi is one of the founders of Alfred Cooperative Institute for Art & Culture (est. 2005), holds a BFA from HaMidrasha Faculty Of Arts (2005) and an MA in The Interdisciplinary Program in the Arts, Tel Aviv University
25/08/2022 20:27:44adibezalel@gmil.com עדי בצלאל Adi Bezalel 0547695595 הנימפ Femina ס"מ 40*25 2010 ציור שמן כל בד ןכ 2500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1fscOwlzZvxmhodGDW_0rLg-4Hcewj9Kzתל מונד אל Adi Bezalel (b. Israel, 1978) is a photographer and painter. She exhibited works in many solo exhibitions in spaces such as The Artists’ House, Jerusalem, Alfred Gallery, Tel Aviv, Artists’ House, Tel Aviv, Haifa Museum of Art, as well as participating in group shows and various festivals. Adi won the Artist Teacher prize, has participated in the Cité Internationale des Arts Residency in Paris, 2017, courtesy of the Ministry of Culture, has been awarded scholarships from the Tel Aviv Municipality, Rabinovich Foundation and the Ministry of Education, participated in an artist residency in Varanasi in India for photographic research. Adi is one of the founders of Alfred Cooperative Institute for Art & Culture (est. 2005), holds a BFA from HaMidrasha Faculty Of Arts (2005) and an MA in The Interdisciplinary Program in the Arts, Tel Aviv University
25/08/2022 21:18:24esthercohenart@gmail.comאסתר כהן Esther Cohen 0524034111 ללא כותרת [13] Untitled 39 / 18 cm. 2021 Ballpoint pen on paper ןכ 4500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=19bTyV7cNOhB5SHt0pUDmNL5Ww-vG0Shpסמטת שלוש 5 תל אביב (סטודיו) או רחוב כורש 8 ת"א ןכ Inspired by rituals, narratives and cultural aspects evolving the relationship between the wild and the man-made, Esther Cohen's work portrays foster discussions regarding cultural legacy, heritage from the past and traditions that carry on to this day.  The pictorial motifs are at once symbolic and poetic, drawn from personal as well as collective memories and reflect social, political and theological aspects which influence our everyday lives. In a detailed and refined drawing with a simple ballpoint pen on paper she deals with the act of mapping and the definition of actual and symbolic boundaries.  Interested in examining the domestication of nature, while documenting the process of growth and withering in the wild, Cohen corresponds with old masters' paintings and botanical drawings in a criticizing point of view. Esther's drawing invites the audience to observe closely and consider questions regarding identity, evolution and pertinence and bring to mind the dialectics between local and global, the planted and the uprooted, east and west, indoors and outdoors, nature and culture, entangling past and present, charted pathways and unrestrained nature. Her work displayed in Israel Museum, Tel-Aviv Museum, Haifa Museum, Petah-Tikva Museum and Bialik House among other venues. Represented by A. Antonopoulou contemporary art gallery in Athens, Greece. Her work found in Leumi Bank art collection, Isrotel hotels chain art collection and numerous private art collections around the globe. [14]
25/08/2022 21:22:41yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron 0546251825 בור אדום Red Hole 90X120 2016 שמן על בד אל 5200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1mH2VVVsGefnJ2XWK2aHU3LsM2t46zu7Pבורמה 36, קריית שלום, תל אביב ןכ Yonatan Ron A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops
25/08/2022 21:26:44yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron 0546251825 פארק מים מס' 2 Waterpark no.2 80x74 cm 2016 שמן על עץ אל 5000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1hnKZKrMdbmBAbGeksLWVGmOeHdxPg36xבורמה 36, קריית שלום, תל אביב ןכ Yonatan Ron A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops
25/08/2022 21:31:55yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron 0546251825 פרסקו על גרונד צהוב Yellow Haxegon 50x50 cm שמן על בד מודבק על עץ2017 אל 4200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1MjcJXV8NVgfPNmrzkhmG9fqyF5rkuPSHבורמה 36, קריית שלום, תל אביב ןכ Yonatan Ron A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops
25/08/2022 21:34:30daniellebinstock@gmail.comדניאל פלדהקר Danielle Feldhaker 0527001004 ללא כותרת Untitled 130x200 סמ אקריליק וספריי על בד2013 אל 12000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1E_PhLf7cs_8YeTKfUOcHZ_SIN9sbMLgaקיבוץ מגל ןכ
25/08/2022 21:35:18yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron 0546251825 סוס תלוי Hung Horse 69x52 cm 2016 שמן על עץ אל 4600 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Slqu2v805Ybvl_Jku2USmhvGvFPfsdTtבורמה 36, קריית שלום, תל אביב ןכ Yonatan Ron A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops
25/08/2022 22:26:56shiranyitz@gmail.com שירן יצהרי shiran yitzhari 0549732115 שחזור קירות reconstructing walls 50X30 ס"מ ציאנוטייפ (הדפס שמש)2021 ןכ 3000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=15qNiCCgHA_2Vo_C2_TQ5IQhqLaPAoRRoדרך העצמאות 1 חיפה ןכ Shiran Yitzhari (b. 1987) is a multidisciplinary artist living and working in Haifa.  Yitzhari’s practice includes building models, photographing objects, drawing and site-specific installations. She works with building materials;  wood, concrete, sand, gypsum, in various casting techniques, alongside light and photography techniques.  Her works reflect landscape images and local visual representations, on architectural structures and on the formal and symbolic abstraction of urban landscapes by sculpture and photography, and on processes of giving value and legitimacy to historical objects, when she refers in addition to concepts  Yitzhari holds a BA from the Faculty of Arts in Beit Berl (2016) and an MFA from Bezalel Academy of Art and Design (2020). Her works have been exhibited in museums and galleries in Israel and around the world.
25/08/2022 22:29:26shiranyitz@gmail.com שירן יצהרי shiran yitzhari 0549732115 שחזור קירות reconstructing walls 60X45 ס"מ ציאנוטייפ (הדפס שמש)2021 ןכ 3000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1ULYUqz8Cgv6rfuxi4t6RWGrPMRNmH7P1דרך העצמאות 1 חיפה ןכ Shiran Yitzhari (b. 1987) is a multidisciplinary artist living and working in Haifa.  Yitzhari’s practice includes building models, photographing objects, drawing and site-specific installations. She works with building materials;  wood, concrete, sand, gypsum, in various casting techniques, alongside light and photography techniques.  Her works reflect landscape images and local visual representations, on architectural structures and on the formal and symbolic abstraction of urban landscapes by sculpture and photography, and on processes of giving value and legitimacy to historical objects, when she refers in addition to concepts  Yitzhari holds a BA from the Faculty of Arts in Beit Berl (2016) and an MFA from Bezalel Academy of Art and Design (2020). Her works have been exhibited in museums and galleries in Israel and around the world.
25/08/2022 22:32:10shiranyitz@gmail.com שירן יצהרי shiran yitzhari 0549732115 ןמוסמ flaged 40X50 ס"מ 2019 יציקת גבס אל 3500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1vIId8KC97cqCLGTudRnZ9EKrG4KZo32Vהעצמאות 1 חיפה ןכ Shiran Yitzhari (b. 1987) is a multidisciplinary artist living and working in Haifa.  Yitzhari’s practice includes building models, photographing objects, drawing and site-specific installations. She works with building materials;  wood, concrete, sand, gypsum, in various casting techniques, alongside light and photography techniques.  Her works reflect landscape images and local visual representations, on architectural structures and on the formal and symbolic abstraction of urban landscapes by sculpture and photography, and on processes of giving value and legitimacy to historical objects, when she refers in addition to concepts  Yitzhari holds a BA from the Faculty of Arts in Beit Berl (2016) and an MFA from Bezalel Academy of Art and Design (2020). Her works have been exhibited in museums and galleries in Israel and around the world.
25/08/2022 22:34:25shiranyitz@gmail.com שירן יצהרי shiran yitzhari 0549732115 שובמא ambush 35X50 ס"מ 2021 םושיר ןכ 2000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=11kbt7C1SzFDxxwG2rNlczJ7_NaX_ml-qהעצמאות 1 חיפה ןכ Shiran Yitzhari (b. 1987) is a multidisciplinary artist living and working in Haifa.  Yitzhari’s practice includes building models, photographing objects, drawing and site-specific installations. She works with building materials;  wood, concrete, sand, gypsum, in various casting techniques, alongside light and photography techniques.  Her works reflect landscape images and local visual representations, on architectural structures and on the formal and symbolic abstraction of urban landscapes by sculpture and photography, and on processes of giving value and legitimacy to historical objects, when she refers in addition to concepts  Yitzhari holds a BA from the Faculty of Arts in Beit Berl (2016) and an MFA from Bezalel Academy of Art and Design (2020). Her works have been exhibited in museums and galleries in Israel and around the world.
26/08/2022 01:21:59aaronpazbook@gmail.comאהרון פז Aaron Paz 0502348146 יתוחא My Sister 82x110 פורמט בינוני, צילום דיגיטלי2018 ןכ 1800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1iGZlTBr6oSZL393OI0gfpGwrY-BVOGIEהפלמח 49, ירושלים ןכ Aaron Paz (1990), immigrated from Samarkand to Israel in 2008. He is currently working in the Jerusalem Biennale and in the Artists' Studios Jerusalem. He is a graduate of Bezalel’s Department of Photography (2018) and holds a teaching certificate in art. Paz has shown his work in a number of group exhibitions in Israel and around the world, including Azrieli Gallery, Jerusalem (2020), ANU Museum of the Jewish People, (2018), Beita Gallery, Jerusalem (2018), Academy of Performing Arts, Prague (2017), Rathaus, Vienna (2016) and Beit Hagefen Gallery, Haifa (2016). He also won the World Bukhara Jewish Congress "Man of the Year 2016" award for initiative and activity in projects in the field of art, and the Ministry of Immigration and Absorption award for excellence in 2018.
26/08/2022 09:07:57Haimifenichel@gmail.comחיימי פניכל Haimi Fenichel 0506780035 סבאל'ה וסבתאל'ה Grandma and grandpa10\10 .יציקת חול חלולה. יציקת מלט חלולה2009 אל 2500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1KeBLwIEljwc308PKdNCKbEDkRpxIXo1Lסטודיו האמן קיבוץ נחשונים או בית האמן כפר סבא ןכ
26/08/2022 10:04:17ayalonitay1993@gmail.comאיתי איילון Itay Ayalon זכרון רחוק אותו לא ביקשתי לפגוש0526088718 A distant memory I did not invite60X40 CM 2022 ןכ 2000 יטרפ https://drive.google.com/open?id=1wDfHxIZq9d0ui3x5i_G5y_nLWlK7A4Fw1 ירושלים, אלעזר בן יאיר 20, דירה .העבודה טרם מוסגרה, תוכל להיות ממוסגרת לשם התערוכה, לקוחןכ 1 I am a photography student located in Jeruslem. Originially from a Kibbutz located in northern Israel. I find a deep dialouge between my origins and myself, one which photography shows best. Both the tension and unity. Same as a therapy leads us through what we've got and carried across our life's path, so is photography as a tool for me to reflect feelings in time.
26/08/2022 11:48:23lilac.madar@gmail.com לילך מדר Lilac Madar 0508270325 סדרת הבולים #165 The stamp collection #1658X8X10 cm 2020  Assemblage on Stamp, Magnifying Glass ןכ 2000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1gzqfbu2tkBAPd62JkYI0ExQWKnwCawl7(פלורנטין) קומפרט 15 ת"א ןכ Lilac Madar (born 1975, Haifa) earned her BFA in photography from the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem (2000). Holds an MA degree in Art history research from Tel Aviv University (2014) and completed an art teaching degree from Kerem Institute, Jerusalem (2018).   Madar’s works are based on the strategies of Dada and Pop Art: collage, ready-made, and references to mass culture. She uses found objects and repurposes them into assemblages, sculptures and installations. While dealing with social and political issues, her works are witty, sarcastic, and full of humor.  The nature of her art oftentimes requires the engagement and participation of the viewers. In her last project, featured at the School of Visual Arts in New York, she addressed the American dream through an installation and performance surrounding a large string flag.  Madar exhibits internationally and her works are included in museum and private art collections. She received numerous scholarships and is a collage researcher and educator. She is now working on various exhibitions and projects.

26/08/2022 12:00:25daniel12rolider@gmail.comדניאל רולידר Daniel Rolider 0535212201 יקרוופא Afwerki
על 84 ס״מ - כולל מסגרת 103

על 52 ס״מ - התמונה 78 2021 צילום דיגיטלי ןכ 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1MbWvHXaZVVeHtD5R-kgXpy1qeBb-ypgLקרית טבעון ןכ 1/12 Daniel Rolider is an Israeli photojournalist and visual storyteller whose work focuses on environmental and social issues. His work has been published in various magazines such as the New York Times, National Geographic, the Washington Post, ESPN, the Wall Street Journal, Libération, Der Spiegel, Haaretz, and Yedioth, - and has been exhibited in museums and galleries in Israel, the US, China, France, and Greece. In 2019, Rolider attended the Eddie Adams workshop and graduated from the Documentary Practice and Visual Journalism program at the International Center of Photography (ICP), where he was awarded the Director’s Fellowship.
26/08/2022 12:04:08daniel12rolider@gmail.comדניאל רולידר Daniel Rolider הדר, חיפה - מפה בתיגרינית0535212201 Hadar, Haifa - Tigrinya's Map103 על 84 ס״מ - כולל המסגרת הדפס של צילום דיגיטלי וכתיבה במרקר שחור2021 ןכ 8000 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1wM-PF1vW_cwtAMMNC-G7hUwZCEoGb5vDקרית טבעון ןכ 1/12 Daniel Rolider is an Israeli photojournalist and visual storyteller whose work focuses on environmental and social issues. His work has been published in various magazines such as the New York Times, National Geographic, the Washington Post, ESPN, the Wall Street Journal, Libération, Der Spiegel, Haaretz, and Yedioth, - and has been exhibited in museums and galleries in Israel, the US, China, France, and Greece. In 2019, Rolider attended the Eddie Adams workshop and graduated from the Documentary Practice and Visual Journalism program at the International Center of Photography (ICP), where he was awarded the Director’s Fellowship.
26/08/2022 12:44:08avitalcnaani@gmail.comאביטל כנעני AVITAL CNAANI הסדרה הכחולה מספר 05233831442 BLUE SERIES NO. 2 סמ 30/50 2018 הדפס רשת אל 1200 השרומ https://drive.google.com/open?id=1KHA3ygXWOHCZohqhtCTdpr8tAEkw5Ocvהתבור 32 תא ןכ Avital Cnaani     Born in 1978.     Lives and works in Tel-Aviv.     Avital Cnaani received her MFA from Bezalel Academy of Art and Design and her B.Ed from Hamidrasha School of Art. She work in the media of sculpture and drawing.     Avital Cnaani work has been shown at:     Soma Museum in Seoul, George Kolbe Museum in Berlin, Kuandu Museum in Taipei, L.A print space in L.A,  Harlem Studio in New York, Städtische Galerie Bremen,Siena Art Institute in Italy, MOngin Art Center in Seoul,  Israel Museum in Jerusalem,  Herzliya Museum of Contemporary Art Israel; Haifa Museum of Art Israel, Petach-TIkva Museum of Art in Israel, Gallery 39 in Tel-Aviv, Gordon Gallery in Tel-Aviv,and Jerusal Print Workshop in Israel,  among other venues.
26/08/2022 14:31:15oritbertinishavit@gmail.comאורית ברתיני שביט Orit Bertini Shavit0544589459 פרטיטורה 01 Partitura 01 50x46.6ס״מ צילום צבע בהזרקת דיו ארכיונית2019 ןכ 2500 השרומ https://drive.google.com/open?id=15I2FEFF-dh58QwBgLVN_qm226qkmFNuUדרך מול הים 23 כפר ויתקין ןכ 2/7 Orit Bertini Shavit holds a master's degree in Clinical Social Work ,University of Haifa  (1993), School of Psychoanalytic psychotherapy, The Psychoanalytic Institute, Jerusalem (2000),    Photography studies in "Hamidrasha" - Beit Berl College's school of art (1999)  Bertini Shavit is a member of the collective Indie Photography Group Gallery since 2010. Selected Solo Exhibitions:  2022 | Requiem For The Maestro, Indie Gallery, Tel Aviv. Curator: Rona Yefman and Keren Zaltz 2019 | So long, Indie Gallery, Tel Aviv. Curator: Karni Barzilay Selected Group Exhibitions: 2022 | Terrarium, Akaretler, Istanbul, 2022. Curator: Keren Zaltz  2021 | Beyond Belief, Haus Kunst Mitte, Berlin, Curator: Britta Adler 2019 | Prom, Tami house, Tel Aviv, Curator: Carmit Blumenzon
26/08/2022 15:34:27noamhabat@gmail.com נעם ונקרט Noam Wenkert 0526123971 שמש בית שחי Armpit Sun 30X42 ס"מ 2021 גואש על נייר אל 1700 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1-tPN3YdqkWH5j8nfUg-bMAi5RhuzAZ3pדרך ההגנה 110 תל אביב ןכ Born 1979. Artist, Teacher, Head of the Art Department, Minshar College.  Education 2010-2012 MFA Program, Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem 2006-2009  Beit Berl College 2001-2005 Bachelor's Degree in Linguistics and General Studies-Tel Aviv University.    Selected solo, duo and trio Exhibitions 2022 A Painting Might be Born Today, Maya Gallery. curator: Gabriella Klein 2021 Spring with Concerns, Kaye Gallery. Curator: Israel Rabinovich. 2020  Three Directions for Air, Artura Gallery.  Curator: Hagar Raban 2019 Nobody’s Paradise,  Zuzu Gallery. Curator: Rotem Ritov.  2017 “La Guerre”, Minshar Gallery, Tel Aviv, Curator: Alfa Haimov 2016 Guernica in the Bedroom, Koresh 16 Gallery, Jerusalem, Curator: Vered Hadad and Hili Greenfeld.
26/08/2022 16:37:05krispinavi@gmail.com אבי קריספין Avi Krispin 0528838056 פייק ניו 3 Fake New 3 60 X 40 הדפס דיגיטלי על דיבונד [15]2019 - אל 3500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1du3iANBtaiz7HiPcHmivfJ9RPREHhUe0פרוג 3 ת״א אל 1/3 (+ 2 AP) Avi Krispin is a video maker, a writer, and object maker currently based in Tel Aviv. Her practice focuses on single channel videos, video installations and photography. She has exhibited internationally, and at festivals including the International Film Festival Rotterdam, EMAF, Athens Video Art Festival, Kassel DokFest, Moya Museum of Young Art Vienna and the Rietveld Arsenale in the Venice Biennale.
26/08/2022 15:40:20noamhabat@gmail.com נעם ונקרט Noam Wenkert 0526123971 מי שנרדם מפסיד Whoever Falls Asleep Misses out50X40 cm 2019 גואש על נייר אל 2200 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Y7jyBskfjfxvp-L9wABZ-5Gz1-IOu7vv110 ההגנה ןכ  Born 1979 Artist, Teacher, Head of the Art Department, Minshar College.  Education- 2010-2012 MFA Program, Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem 2006-2009  Beit Berl College 2001-2005 Bachelor's Degree in Linguistics and General Studies-Tel Aviv University.    Selected solo, duo and trio Exhibitions- 2022 A Painting Might be Born Today, Maya Gallery. curator: Gabriella Klein 2021 Spring with Concerns, Kaye Gallery. Curator: Israel Rabinovich. 2020  Three Directions for Air, Artura Gallery.  Curator: Hagar Raban 2019 Nobody’s Paradise,  Zuzu Gallery. Curator: Rotem Ritov.  2017 “La Guerre”, Minshar Gallery, Tel Aviv, Curator: Alfa Haimov 2016 Guernica in the Bedroom, Koresh 16 Gallery, Jerusalem, Curator: Vered Hadad and Hili Greenfeld.
26/08/2022 16:36:08krispinavi@gmail.com אבי קריספין Avi Krispin 0528838056 Fake New 2 60 X 40 cm הדפס דיגיטלי על דיבונד [16]2019 - אל 3500 השרומ https://drive.google.com/open?id=13z0e8OolfNI6HkJkvjvYZp5X6dAiO9dgאל 1/3 (+ 2 AP) Avi Krispin is a video maker, a writer, and object maker currently based in Tel Aviv. Her practice focuses on single channel videos, video installations and photography. She has exhibited internationally, and at festivals including the International Film Festival Rotterdam, EMAF, Athens Video Art Festival, Kassel DokFest, Moya Museum of Young Art Vienna and the Rietveld Arsenale in the Venice Biennale.
26/08/2022 15:45:13noamhabat@gmail.com נעם ונקרט Noam Wenkert 0526123971 רויצ Painting 60X70 cm 2021 שמן על בד אל 5800 רוטפ https://drive.google.com/open?id=152hycVwZP3DxT6nV0FnbhAGh72i8868Lההגנה 110 תל אביב ןכ  Born 1979 Artist, Teacher, Head of the Art Department, Minshar College.  Education- 2010-2012 MFA Program, Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem 2006-2009  Beit Berl College 2001-2005 Bachelor's Degree in Linguistics and General Studies-Tel Aviv University.    Selected solo, duo and trio Exhibitions- 2022 A Painting Might be Born Today, Maya Gallery. curator: Gabriella Klein 2021 Spring with Concerns, Kaye Gallery. Curator: Israel Rabinovich. 2020  Three Directions for Air, Artura Gallery.  Curator: Hagar Raban 2019 Nobody’s Paradise,  Zuzu Gallery. Curator: Rotem Ritov.  2017 “La Guerre”, Minshar Gallery, Tel Aviv, Curator: Alfa Haimov 2016 Guernica in the Bedroom, Koresh 16 Gallery, Jerusalem, Curator: Vered Hadad and Hili Greenfeld.
26/08/2022 15:50:35noamhabat@gmail.com נעם ונקרט Noam Wenkert 0526123971 מול אור Facing the Light 100X70 2021 שמן על בד אל 6500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1e-l_GFssKl9kj2qCX5BV1XwnbPNWq5uhההגנה 110 תל אביב ןכ  Born 1979 Artist, Teacher, Head of the Art Department, Minshar College.  Education- 2010-2012 MFA Program, Bezalel Academy for Art and Design, Jerusalem 2006-2009  Beit Berl College 2001-2005 Bachelor's Degree in Linguistics and General Studies-Tel Aviv University.    Selected solo, duo and trio Exhibitions- 2022 A Painting Might be Born Today, Maya Gallery. curator: Gabriella Klein 2021 Spring with Concerns, Kaye Gallery. Curator: Israel Rabinovich. 2020  Three Directions for Air, Artura Gallery.  Curator: Hagar Raban 2019 Nobody’s Paradise,  Zuzu Gallery. Curator: Rotem Ritov.  2017 “La Guerre”, Minshar Gallery, Tel Aviv, Curator: Alfa Haimov 2016 Guernica in the Bedroom, Koresh 16 Gallery, Jerusalem, Curator: Vered Hadad and Hili Greenfeld.
26/08/2022 16:22:45nizan.hamerman@gmail.comניצן דוד המרמן Nitzan David Hamerman0522630470 אבטיחים 1 Watermelons 1 42*50 cm 2021 Oil on linen אל 2980 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1MrYa9mzwZloX5zNNk9yysO2nsPziaInCTushiya 11 ןכ Nitzan David Hamerman work in Tel Aviv Hamerman has exhibited in 9 solo and numerous group exhibitions in Israel and abroad including TA Museum, SOFA-Chicago IL, Herzlia Museum, Herzlia Museum, MOBY-Bat Yam Museum, United Nations-New York NY; Ramat Gan Museum; The Tel-Aviv University Art Gallery, Tel Aviv; Brandeis University-Waltham, Hamidrasha Art gallery, Tel Aviv; Rothschild 12 gallery, Tel Aviv,  Prozori gallery, Zagreb; The World Bank-Washington DC, Bellevue Art Museum-Bellevue WA; The Heder gallery, Tel Aviv;  Zero gallery, Berlin; The Cube, Jerusalem; Barbour gallery, Jerusalem;  Hachalalit gallery, Tel Aviv; Art Space TLV, Tel Aviv.  Hamerman received twice in two consecutive years (2018 and 2019) the "Oman-Moreh" Prize from the ministry of culture.  He received twice in two consecutive years (1995 and 1996) a full-tuition scholarship, from the Bezalel Academy of Art & Design. Hamerman graduated from the Continuation Art Program at the Hamidrasha Beit Berl. He graduated with B.A. Humanities and Social Sciences at the Open University, Tel Aviv. Now he is studying towards M.A. in Cognitive Studies of languages at Tel Aviv University.
26/08/2022 16:27:42nizan.hamerman@gmail.comניצן דוד המרמן Nitzan David Hamerman0522630470 אבטיחים 2 Watermelons 2 52*54 cm 2021 Oli on linen אל 2980 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1QIgCqJFAZ-l6diMiefjxk2dYoOujjjYkTushiya 11 ןכ Nitzan David Hamerman work in Tel Aviv Hamerman has exhibited in 9 solo and numerous group exhibitions in Israel and abroad including TA Museum, SOFA-Chicago IL, Herzlia Museum, Herzlia Museum, MOBY-Bat Yam Museum, United Nations-New York NY; Ramat Gan Museum; The Tel-Aviv University Art Gallery, Tel Aviv; Brandeis University-Waltham, Hamidrasha Art gallery, Tel Aviv; Rothschild 12 gallery, Tel Aviv,  Prozori gallery, Zagreb; The World Bank-Washington DC, Bellevue Art Museum-Bellevue WA; The Heder gallery, Tel Aviv;  Zero gallery, Berlin; The Cube, Jerusalem; Barbour gallery, Jerusalem;  Hachalalit gallery, Tel Aviv; Art Space TLV, Tel Aviv.  Hamerman received twice in two consecutive years (2018 and 2019) the "Oman-Moreh" Prize from the ministry of culture.  He received twice in two consecutive years (1995 and 1996) a full-tuition scholarship, from the Bezalel Academy of Art & Design. Hamerman graduated from the Continuation Art Program at the Hamidrasha Beit Berl. He graduated with B.A. Humanities and Social Sciences at the Open University, Tel Aviv. Now he is studying towards M.A. in Cognitive Studies of languages at Tel Aviv University.
26/08/2022 16:35:39nizan.hamerman@gmail.comניצן המרמן Nitzan Hamerman 0522630470 'סקוצ Kitchen sponge A4 2021 Acrylic on paper אל 1580 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1EfU6EPGfnskWIny03DP5DbUU3-whmsT1Tushiya 11 ןכ Nitzan David Hamerman work in Tel Aviv Hamerman has exhibited in 9 solo and numerous group exhibitions in Israel and abroad including TA Museum, SOFA-Chicago IL, Herzlia Museum, Herzlia Museum, MOBY-Bat Yam Museum, United Nations-New York NY; Ramat Gan Museum; The Tel-Aviv University Art Gallery, Tel Aviv; Brandeis University-Waltham, Hamidrasha Art gallery, Tel Aviv; Rothschild 12 gallery, Tel Aviv,  Prozori gallery, Zagreb; The World Bank-Washington DC, Bellevue Art Museum-Bellevue WA; The Heder gallery, Tel Aviv;  Zero gallery, Berlin; The Cube, Jerusalem; Barbour gallery, Jerusalem;  Hachalalit gallery, Tel Aviv; Art Space TLV, Tel Aviv.  Hamerman received twice in two consecutive years (2018 and 2019) the "Oman-Moreh" Prize from the ministry of culture.  He received twice in two consecutive years (1995 and 1996) a full-tuition scholarship, from the Bezalel Academy of Art & Design. Hamerman graduated from the Continuation Art Program at the Hamidrasha Beit Berl. He graduated with B.A. Humanities and Social Sciences at the Open University, Tel Aviv. Now he is studying towards M.A. in Cognitive Studies of languages at Tel Aviv University.
26/08/2022 16:39:21nizan.hamerman@gmail.comניצן המרמן Nitzan Hamerman0522630470 ללא כותרת Untitled A4 2021 markers on paper אל 1680 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1fh_rTlFyvAz3TOBOxfhUvzuyqIk2QrJvTushiya 11 Tel Aviv ןכ Nitzan David Hamerman work in Tel Aviv Hamerman has exhibited in 9 solo and numerous group exhibitions in Israel and abroad including TA Museum, SOFA-Chicago IL, Herzlia Museum, Herzlia Museum, MOBY-Bat Yam Museum, United Nations-New York NY; Ramat Gan Museum; The Tel-Aviv University Art Gallery, Tel Aviv; Brandeis University-Waltham, Hamidrasha Art gallery, Tel Aviv; Rothschild 12 gallery, Tel Aviv,  Prozori gallery, Zagreb; The World Bank-Washington DC, Bellevue Art Museum-Bellevue WA; The Heder gallery, Tel Aviv;  Zero gallery, Berlin; The Cube, Jerusalem; Barbour gallery, Jerusalem;  Hachalalit gallery, Tel Aviv; Art Space TLV, Tel Aviv.  Hamerman received twice in two consecutive years (2018 and 2019) the "Oman-Moreh" Prize from the ministry of culture.  He received twice in two consecutive years (1995 and 1996) a full-tuition scholarship, from the Bezalel Academy of Art & Design. Hamerman graduated from the Continuation Art Program at the Hamidrasha Beit Berl. He graduated with B.A. Humanities and Social Sciences at the Open University, Tel Aviv. Now he is studying towards M.A. in Cognitive Studies of languages at Tel Aviv University.
26/08/2022 16:49:33amirtomashov@gmail.comאמיר תומשוב Amir Tomashov 0528393462 שינויים קבועים 3 constant changes 3 - flushing down ס"מ על 50 ס"מ 30ש יםודק 2015 גרפיט ודיו על קרטון - ןכ 7600 רוטפ https://drive.google.com/open?id=102zt2WkXFsSU0fNoqMQPL2oSV5SPJs6Lרחוב שרת מספר 45, עפולה ממוסגרת עם זכוכיתןכ - Amir Tomashov  It is difficult to ignore the influence of Tomashov’s Architectural background on his artwork. The themes represented in Tomashov’s work revolve around the variability of the urban landscape, peeling and exposing the layers that cover it, and presenting it in its bareness and baseness. His sketch works and drawings describe in detail the anatomy of semi-constructed structures, stones stacked in an offhand and unordered manner, with root-like ducts and pipes suspended in the air after being ripped from the ground. The detailed drawings reveal the beauty of the micro-parts within the ruins, and the aesthetics of the construction work. In his pieces, Tomashov exposes and documents the  structure of layers upon layers of the urban matrix.  Tomashov’s buildings are half-built frameworks, or destroyed structures; their entrails exposed. The surfaces he describes are perforated and missing, with pipes and ducts hanging aimlessly midair. Tomashov conveys the hidden process of destruction society is undergoing, which hides behind the polished appearance of modern construction. The destruction can be man-made, the result of a natural disaster, or a values and moral destruction; but the results are the same. Tomashov’s vision is nevertheless surprisingly optimistic, as he describes in his works a process of  post-traumatic healing in a post-devastation era.
26/08/2022 16:55:21benarihilla@gmail.com הילה בן ארי Hilla Ben Ari 0545618272 תלתושה The Plantswoman 85 X 62 ס"מ חיתוך נייר, אריגת נייר, ורישום בעט אדום2012 ןכ 14000 השרומ https://drive.google.com/open?id=1Wz1C960fQ-nLL4BLbxToHEgylAqNf4Q4שינקין 69, דירה 1, קומה 1, תל אביב אמנית רב תחומית, יוצרת במדיות כמו וידאו, מיצב, הדפס וחיתוכי נייר. מציגה כעת תערוכת יחיד בבית טיכו - מוזיאון ישראל. תערוכות יחיד נוספות הציגה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, במשכן לאמנות עין חרוד, ועוד. השתתפה בעשרות תערוכות קבוצתיות בגלריות ומוזיאונים ביניהם: מוזיאון תל אביב, מוזיאון פתח תקוה לאמנות.אני אהיה בלוס אנג'לס במהלך ספטמבר. אהיה זמינה בווטצ'אפ אך יש פער של 10 שעות. במידה והעבודה תימכר בן זוג שלי יוכל למסור אותה מהסטודיו במרכז תל אביב בשעות אחר הצהריים - ערב.  או שאני אוכל למסור אותה לאחר ה-11 באוקטוברןכ , ,The National Taiwan Museum of Fine Arts Orange County Museum of Art, Bonn Museum of Art. בין הפרסים בהם זכתה: פרס בתחום הוידאו לאמן בכיר - משרד התרבות והספורט, פרס פינס לגרפיקה ישראלית - מוזיאון ישראל, Premio Combat Prize, פרס קולב - מוזיאון תל אביב, ופרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות והספורט.  עבודותיה נרכשו לאוספים פרטיים וציבוריים, ביניהם: אוסף מוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל והבונדסטאג – ברלין. 
26/08/2022 17:23:16gshiran.gal@gmail.comגל שירן בורשטין Gal Shiran Burzstyn 0543063044 םעונ Noam 70*100 אקרילק ופסטל על בד  [17]2018 אל 4500 חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1nFDwn8iEtRSL9VU9ePvh6efSTtbBFKHz119 תל אביב, הרצל ןכ I am a painter and photographer based in Tel Aviv. My work is focused on documenting ordinary moments in everyday life. I like to direct my attention to the overlooked details and happenings we experience daily, that make up the lion's share of our human experience. I can usually be found wandering the streets with a camera, with or without my dog, or in the studio painting portraits of refrigerators and other objects of no distinction. I am currently studying towards an MFA in the Bezalel Academy of Arts and Design.
26/08/2022 17:20:43danielleliberman21@gmail.comדניאל ליברמן Danielle Liberman0547422148פורטרט עצמי ללא כותרת Untitled self-portrait50*74 צילום דיגיטלי, הזרקת דיו, מיסגור אלומיניום2021 ןכ אין עדיין- יהיה בקרוב פטור5500 https://drive.google.com/open?id=1cg-SezDMWQviDTIY0vhgbFCcw7zuNoClסירקין 5 חולון אל מהדורה 1- חמש עבודות במהדורה Performance and self-portraiture are powerful tools which allow me to explore the two subjects that interest me separately and as one: genetics and femininity. Genetics, as an idea and as a philosophical principle, enable me to observe the world as a sequence of repetitive actions. Similar to genetic reproduction, which copies itself infinitely, I produce a series of operations which obsessively repeat themselves and I await their expected mutation. I got Micha Kirshner prize in 2021. I graduated at Bezalel academy this year (2022) at the photography department. I exhibited in three group exhibitions: “space-time” (Bush collective), Body of photography (Braverman gallery), The Holly art gallery, London. 
26/08/2022 17:22:23gshiran.gal@gmail.comגל שירן בורשטין Gal Shiran Burzstyn 0543063044 The Dress 40*60 השמלה 2022 Color film, fine art paper אל 1500 חברה בע״מ https://drive.google.com/open?id=1nIPWJOb6uQRjjSHuLacfkNB2d0vz8sTk119 תל אביב, הרצל ןכ .I am a painter and photographer based in Tel Aviv. My work is focused on documenting ordinary moments in everyday life. I like to direct my attention to the overlooked details and happenings we experience daily, that make up the lion's share of our human experience. I can usually be found wandering the streets with a camera, with or without my dog, or in the studio painting portraits of refrigerators and other objects of no distinction. I am currently studying towards an MFA in the Bezalel Academy of Arts and Design מהדורה 1
26/08/2022 17:25:06danielleliberman21@gmail.comדניאל ליברמן Danielle Liberman0547422148 ללא כותרת Untitled 50x74 צילום דיגיטלי, הסרקת דיו, מסגור אלומיניום2022 ןכ עדיין לא- יהיה בקרוב ״פטור״5500 https://drive.google.com/open?id=1AOzM0rhmDorqi78HBmz7e4dp_QKVRAXhסירקין 5, חולון מהדורה 1, חמש עבודות במהדורה, עבודה 2 מתוך 5אל Performance and self-portraiture are powerful tools which allow me to explore the two subjects that interest me separately and as one: genetics and femininity. Genetics, as an idea and as a philosophical principle, enable me to observe the world as a sequence of repetitive actions. Similar to genetic reproduction, which copies itself infinitely, I produce a series of operations which obsessively repeat themselves and I await their expected mutation. I got Micha Kirshner prize in 2021. I graduated at Bezalel academy this year (2022) at the photography department. I exhibited in three group exhibitions: “space-time” (Bush collective), Body of photography (Braverman gallery), The Holly art gallery, London. 
26/08/2022 21:18:22guylevy1988@gmail.com גיא לוי Guy Levy 0503456622 מדליקות הנרגילה Lighting the narghile160X150 2019 שמן על בד אל 16500 רוטפ https://drive.google.com/open?id=1Ftp8AfqCaI6-Q2wNMNJho-2oGHAyzx2-היתד 2 תל אביב .העבודה יחסית גדולה, ניתן לאסוף אותה מהסטודיו שלי אם יש אפשרות לקחת אותה, אם אין, אני יכול לספק הובלה לגוש דןןכ Guy Levy lives and creates in Tel Aviv, graduated with a bachelor's degree in multidisciplinary art from Shenkar, and is currently doing a master's degree in art in Bezalel. Levy exhibited in solo and group exhibitions in Israel, in museum and galleries, including Alfred Gallery, Maya Gallery, Beit Rubin Museum, Schechter Institute and more. In 2017 he received an encouragement grant from the America Israel Cultural Foundation for promising young Israeli artists, and in 2019 he received a young artist award from the Ministry of Culture and Sports. His works are in private collections in Israel and around the world.
26/08/2022 21:31:23shpondra@gmail.com דיוי בראל Davi Barell 0523212163 החלוץ 36 36 Hahalutz st. ס"מ 100/66 2022 אל קולאז' ידני 4500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1MP6z6eSQm6HxwcLxIiFIFURrmlxWjo69בית אלפא 13, תל אביב .הטכניקה היא קולאז' ידני - הדבקה של תצלום גזור על תצלום נוסף. ניתן ללכת גם על הדפסה אחת מטופלת ולא קולאז' ידני(כמו שהוצגה בזומו) במחיר 3,500 ש"ח.  ניתן למסגר בתוספת עלות המסגורןכ דיוי בראל  עובד וחי בתל אביב-יפו. בוגר המחלקה לצילום, מכללת הדסה ירושלים. חבר בגלריה אינדי, גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. מקים ומנהל את צילום בעם, בית ספר עצמאי לצילום. הציג תערוכות יחיד בגלריה אינדי, בגלריית החוג לתקשורת צילומית של מכללת הדסה ירושלים, ובגלריה ביתא בירושלים (תערוכה זוגית עם קרן זלץ). ותערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם ביניהן במוזיאון העיר חיפה, "זומו" נהריה, בגלריות מוסררה, גלרית יו אס סי בלוס אנג'לס ועוד. יצר עבודת קבע במרחב השלישי: אגף החינוך ואמנות של בית הגפן1/5 .
26/08/2022 21:48:54shpondra@gmail.com דיוי בראל 0523212163 םוגר 2022 קולאז' ידני .לא 4500 השרומ https://drive.google.com/open?id=18zbLLmYWcZMS35m7x4FqYTA5YcEZtpnRבית אלפא 13 תל אביב דיוי בראל  עובד וחי בתל אביב-יפו. בוגר המחלקה לצילום, מכללת הדסה ירושלים. חבר בגלריה אינדי, גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. מקים ומנהל את צילום בעם, בית ספר עצמאי לצילום. הציג תערוכות יחיד בגלריה אינדי, בגלריית החוג לתקשורת צילומית של מכללת הדסה ירושלים, ובגלריה ביתא בירושלים (תערוכה זוגית עם קרן זלץ). ותערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם ביניהן במוזיאון העיר חיפה, "זומו" נהריה, בגלריות מוסררה, גלרית יו אס סי בלוס אנג'לס ועוד. יצר עבודת קבע במרחב השלישי: אגף החינוך ואמנות של בית הגפן1/5 .הטכניקה היא קולאז' ידני - הדבקה של תצלום גזור על תצלום נוסף. ניתן ללכת גם על הדפסה אחת מטופלת ולא קולאז' ידני(כמו שהוצגה בזומו) במחיר 3,500 ש"חןכ .
26/08/2022 21:52:55shpondra@gmail.com דיוי בראל 0523212163 קיט ונופש ס"מ 100/90 2022 קולאז' ידני .לא 4500 השרומ https://drive.google.com/open?id=1fFFZUUly2PlJL8L_AKYgq7If2o8yqZ48בית אלפא 13 תל אביב דיוי בראל  עובד וחי בתל אביב-יפו. בוגר המחלקה לצילום, מכללת הדסה ירושלים. חבר בגלריה אינדי, גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. מקים ומנהל את צילום בעם, בית ספר עצמאי לצילום. הציג תערוכות יחיד בגלריה אינדי, בגלריית החוג לתקשורת צילומית של מכללת הדסה ירושלים, ובגלריה ביתא בירושלים (תערוכה זוגית עם קרן זלץ). ותערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם ביניהן במוזיאון העיר חיפה, "זומו" נהריה, בגלריות מוסררה, גלרית יו אס סי בלוס אנג'לס ועוד. יצר עבודת קבע במרחב השלישי: אגף החינוך ואמנות של בית הגפן1/5 .הטכניקה היא קולאז' ידני - הדבקה של תצלום גזור על תצלום נוסף. ניתן ללכת גם על הדפסה אחת מטופלת ולא קולאז' ידני(כמו שהוצגה בזומו) במחיר 3,500 ש"חןכ .
26/08/2022 22:04:37shpondra@gmail.com דיוי בראל 0523212163 ללא כותרת מידות 100/90 ס"מ [18] הדפסה על נייר ארכיבי2017 לא. [19] השרומ https://drive.google.com/open?id=1-m0YxgWK06-JYWwEkDlrt-MhrFF2ACa2ניתן למסגר את העבודה בתוספת עלות המסגורןכ 1/5
27/08/2022 01:36:15ephwase@gmail.com אפרים ווסה Ephraim Wasse 1 NIKISAT 0526254272 2500 2022 םוליצ אל 2500 רוטפ הדפס על נייר ארכיוני, 1 מתוך 5לא ניתן לכתוב בקטגוריה ״שם עבודה בעברית״ - שם העבודה הוא ״קעקוע״אל 75x50 סמ׳ https://drive.google.com/open?id=1AGiovZ6kcPhEabRaAn9aTKZBZK6dPp1R
27/08/2022 13:56:05gilisitton@gmail.com גילי סיטון Gili Sitton 1984 Palm Trees 052-5384016 1650 יש אפשרות למסגרת כמו בצילום או עותק ללא מסגרתOne Of a kind הדפס רשת במהדורה של 15 עותקים2020 1650 רוטפ 50x72 CM הדפס רשת. עותק ייחודי מתוך 15המהדורה של ההדפס כוללת 15 עותקים, אבל כל עותק נעשה בעבודת יד באופן ייחודי, עם הכנה של הנייר ורישוםןכ https://drive.google.com/open?id=1_l4TIq7ENcLA5cqLwv8HldeRMD4bJJi1
27/08/2022 17:38:17amirtomashov@gmail.comאמיר תומשוב Amir Tomashov 27 Scaffoldings no.27I0528393462 3200 גרפיט, דיו וקולאז' על קרטון2021 - ןכ 3200 רוטפ ןכ ממוסגר ללא זכוכית - ס"מ על 15 ס"מ 38 https://drive.google.com/open?id=1bfupPO3THxAPZG6jV2EWMGDljuHAa_KJ
27/08/2022 17:44:53amirtomashov@gmail.comאמיר תומשוב Amir Tomashov 11 Exposed Landscape no.11E0528393462 4800 גרפיט וקאט-אווט על קרטון2014 - ןכ 4800 רוטפ ןכ מסגור עם זכוכית - ס"מ על 69.5 ס"מ 58.5 https://drive.google.com/open?id=1Bq5JIcFBCIInHnt9LGWAhr8BwBNaA9_C
27/08/2022 17:57:52ronitmirsky@gmail.comרונית מירסקי Ronit Mirsky עזג Tree trunk 0505935443 1000 2021 בירצת אל 1000 רוטפ ןכ A.P 30*55 https://drive.google.com/open?id=1fisibdzghw1yEJxuNwOB6rWwIfnPlCa_

27/08/2022 18:07:51ronitmirsky@gmail.comרונית מירסקי Ronit Mirsky אדמוניות (אחרי מאנה) Peonies (after manet)0505935443 1000 2022 בירצת אל 1000 רוטפ ןכ A.P. סמ׳ 40*30 https://drive.google.com/open?id=1JauIgBg-WS1mycGBj3VWmbqZH6r8E7xW

Ronit Mirsky (Tel Aviv, 1979) is an interdisciplinary artist.
Ronit’s work has been shown in many exhibitions throughout the world such as ‘T21‘ (Solo show, 2022, Hamekarer Gallery, Tel Aviv, Israel)  ‘To the Glory’ (2019, Benyamini Contemporary Ceramic Center, Tel Aviv, Israel), The Principal of Superposition (2019, Arad Contemporary Art Centre, Israel), An Absent Present (Solo show, 2017,Dyson Gallery, London, UK), Fold / IMPACT 9, (2015, International Printmaking Conference, Hangzhou,China) to name a few. 
Ronit has an MPhil in fine art (2018) and an MA in Visual communication (2012) from The Royal College of Art in London UK, both graduated with distinction. 
Ronit currently lives and works in Tel Aviv, Israel.

27/08/2022 19:15:14guylevy1988@gmail.com גיא לוי guy levy אישה וצ'לו Woman and cello0503456622 5000 2020 שמן על בד אל 5000 רוטפ ןכ 60X80 https://drive.google.com/open?id=1aVVXtoRDsfV3d8Poa0mDf6li38A4NH_sGuy Levy lives and creates in Tel Aviv, graduated with a bachelor's degree in multidisciplinary art from Shenkar, and is currently doing a master's degree in art in Bezalel. Levy exhibited in solo and group exhibitions in Israel, in museum and galleries, including Alfred Gallery, Maya Gallery, Beit Rubin Museum, Schechter Institute and more. In 2017 he received an encouragement grant from the America Israel Cultural Foundation for promising young Israeli artists, and in 2019 he received a young artist award from the Ministry of Culture and Sports. His works are in private collections in Israel and around the world.
27/08/2022 19:22:17guylevy1988@gmail.com גיא לוי guy levy דיוקן סבא עיראקי שותה ארק Portrait of an Iraqi man drinking arak0503456622 8000 2018 שמן על בד אל 8000 רוטפ ןכ 90X110 https://drive.google.com/open?id=1IeEwBdf7GrBDig85GYKQI0GXME4mfF3AGuy Levy lives and creates in Tel Aviv, graduated with a bachelor's degree in multidisciplinary art from Shenkar, and is currently doing a master's degree in art in Bezalel. Levy exhibited in solo and group exhibitions in Israel, in museum and galleries, including Alfred Gallery, Maya Gallery, Beit Rubin Museum, Schechter Institute and more. In 2017 he received an encouragement grant from the America Israel Cultural Foundation for promising young Israeli artists, and in 2019 he received a young artist award from the Ministry of Culture and Sports. His works are in private collections in Israel and around the world.
27/08/2022 20:57:01nzourabova@gmail.comנטליה זורבוב natalia zourabova0546875477 Selfportrait in a bar in the morning0546875477 18000 2021 טמפרה על בד 18000 השרומ ןכ על 100 ס"מ 100 https://drive.google.com/open?id=1tGGfr7PsLksXOsvAhnmnD8-zmlRMZX2T

27/08/2022 22:19:53danakogan06@gmail.comדיאנה קוגן Diana Kogan עדינות לבנה white gentleness 0503707061 3500 2021 שמן על בד קנבס מתוח על מסגרת עץ 3500 רוטפ ןכ 40X60 https://drive.google.com/open?id=1FoznXE3zu85CtWMvl_iBk1zWEVTqBKaO

.דיאנה קוגן (1988) חיה ויוצרת בתל אביב
.כיום ממשיכה בלימודי אמנות בתכנית של התואר השני, בצלאל .HGB 2017 ,בוגרת במחלקה לאמנות, בצלאל 2015 ובוגרת תכנית המשך באקדמיה לאמנות בלייפציג

.השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות בארץ, בגרמניה ובאוסטריה, ביריד צבע טרי ב"חממת האמנים הצעירים", והציגה תערוכות יחיד בגלריית דניאלה פלג, דטרויט (2016) וב"אתר", מוזיאון יפו העתיקה (2019) בגלריית אלמסן, יפו (2021)
.ב2012 זכתה ב"פרס יצירה" לאמנים צעירים מאת מוזיאון לאמנות עכשווית, אשדוד. מלגת מצוינות ברישום ממשפחת חשין ב2015. מלגה לפרויקטים מיוחדים מאת קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב ב2019 וב2022

.עבודותיה כלולים באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל, ובאוסף האמנות של בנק לאומי

27/08/2022 22:35:37danakogan06@gmail.comדיאנה קוגן Diana Kogan חרוט בגזע unexpected love 0503707061 2022 שמן על בד קנבס מתוח על מסגרת עץ רוטפ ןכ 100X100 https://drive.google.com/open?id=1XRFCMEu_-hFhBUD9-aTwJ2PkXf2CQT6l

.דיאנה קוגן (1988) חיה ויוצרת בתל אביב
.כיום ממשיכה בלימודי אמנות בתכנית של התואר השני, בצלאל .HGB 2017 ,בוגרת במחלקה לאמנות, בצלאל 2015 ובוגרת תכנית המשך באקדמיה לאמנות בלייפציג

.השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות בארץ, בגרמניה ובאוסטריה, ביריד צבע טרי ב"חממת האמנים הצעירים", והציגה תערוכות יחיד בגלריית דניאלה פלג, דטרויט (2016) וב"אתר", מוזיאון יפו העתיקה (2019) בגלריית אלמסן, יפו (2021)
.ב2012 זכתה ב"פרס יצירה" לאמנים צעירים מאת מוזיאון לאמנות עכשווית, אשדוד. מלגת מצוינות ברישום ממשפחת חשין ב2015. מלגה לפרויקטים מיוחדים מאת קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב ב2019 וב2022

.עבודותיה כלולים באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל, ובאוסף האמנות של בנק לאומי

27/08/2022 22:42:30danakogan06@gmail.comדיאנה קוגן Diana Kogan הבית על העץ the yellow tree house0503707061 7000 2021 שמן על בד קנבס מתוח על מסגרת עץ 7000 רוטפ ןכ 100X130 https://drive.google.com/open?id=1v1vvjumKAeKSCSPDTA1kmLze07XgLCkn

.דיאנה קוגן (1988) חיה ויוצרת בתל אביב
.כיום ממשיכה בלימודי אמנות בתכנית של התואר השני, בצלאל .HGB 2017 ,בוגרת במחלקה לאמנות, בצלאל 2015 ובוגרת תכנית המשך באקדמיה לאמנות בלייפציג

.השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות בארץ, בגרמניה ובאוסטריה, ביריד צבע טרי ב"חממת האמנים הצעירים", והציגה תערוכות יחיד בגלריית דניאלה פלג, דטרויט (2016) וב"אתר", מוזיאון יפו העתיקה (2019) בגלריית אלמסן, יפו (2021)
.ב2012 זכתה ב"פרס יצירה" לאמנים צעירים מאת מוזיאון לאמנות עכשווית, אשדוד. מלגת מצוינות ברישום ממשפחת חשין ב2015. מלגה לפרויקטים מיוחדים מאת קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב ב2019 וב2022

.עבודותיה כלולים באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל, ובאוסף האמנות של בנק לאומי

27/08/2022 22:48:38advakremer@gmail.comאדוה קרמר Adva Kremer Fränzi in front of Carved Chair, Kirchner 1.2.2018Fränzi in front of Carved Chair, Kirchner 1.2.20180524776642 6000 2018 Jacquard Weaving (Tapestry) ןכ 6000 השרומ ןכ 1 72-52 https://drive.google.com/open?id=1eMo2af-1Mkw0KqRvYJKWRIiB-EgfVQSb

אדוה קרמר היא אמנית רב-תחומית החוקרת את הקשר בין טקסטיל, אמנות וטכנולוגיה. אדוה סיימה את לימודי התואר הראשון במחלקה לעיצוב טקטסיל בשנקר בהתמחות אריגה ואף זכתה במהלך לימודיה בפרס עזריאלי לעיצוב. בימים אלה משלימה את לימודי התואר שני  (Master of Design) במסלול עיצוב וטכנולוגיה בחוג לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים. אדוה היא זוכת מלגת קרן תרבות אמריקה ישראל לאופנה ועיצוב טקסטיל לשנת 2017- 2018, ובשנת 2019 זכתה בפרס בתחרות עיצוב של הקונגרס היהודי הבינלאומי בשיתוף עם קבוצת הכדורגל צ׳לסי, אנגליה.
לאחר לימודיה, אדוה נבחרה לקחת חלק בחממת האמנים של היריד העשירי של צבע טרי כאמנית מבטיחה בתחום, והציגה את עבודותיה במגוון רב של גלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם, כדוגמת מוזיאון ארץ ישראל - בביאנלה לעיצוב, מוזיאון דאדא - מרסל ינקו  , Art Market Budapest, גלריה לאמנות ישראלית בקרית טבעון , גלריה בית בנימיני ועוד.

עבודותיה של אדוה מפגישות את תולדות הציור הקלאסי והמודרני עם עולם הדיגיטציה והמחשוב, כמו גם עם מלאכת האריגה - אולי אחת מן המלאכות העתיקות ביותר בעולם. כחלק מתהליך חקירתה של אדוה את אופן הצריכה וההערכה של יצירות אמנות היא מעבדת יצירות מוכרות מתולדות האמנות בכלים דיגיטליים עכשוויים, אשר מתגבשות לכדי יצירות מוחשיות כשהן נשלחות לאריגה בנולי ז׳קארד תעשייתיים .
.אדוה נולדה בשנת 1990 בתל - אביב ומתגוררת ופועלת בה עד היום הזה

27/08/2022 22:55:56danakogan06@gmail.comדיאנה קוגן Diana Kogan אן ביער An in wanderland0503707061 8000 2020 שמן על בד אל 8000 רוטפ ןכ 80X120 https://drive.google.com/open?id=16HYqnGYaVyVUDf9ePFRvpu0SpCgQ8tr3

.דיאנה קוגן (1988) חיה ויוצרת בתל אביב
.כיום ממשיכה בלימודי אמנות בתכנית של התואר השני, בצלאל .HGB 2017 ,בוגרת במחלקה לאמנות, בצלאל 2015 ובוגרת תכנית המשך באקדמיה לאמנות בלייפציג

.השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות בארץ, בגרמניה ובאוסטריה, ביריד צבע טרי ב"חממת האמנים הצעירים", והציגה תערוכות יחיד בגלריית דניאלה פלג, דטרויט (2016) וב"אתר", מוזיאון יפו העתיקה (2019) בגלריית אלמסן, יפו (2021)
.ב2012 זכתה ב"פרס יצירה" לאמנים צעירים מאת מוזיאון לאמנות עכשווית, אשדוד. מלגת מצוינות ברישום ממשפחת חשין ב2015. מלגה לפרויקטים מיוחדים מאת קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב ב2019 וב2022

.עבודותיה כלולים באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל, ובאוסף האמנות של בנק לאומי

27/08/2022 23:00:27danakogan06@gmail.comדיאנה קוגן Diana Kogan קליפת גזע tree bark 0503707061 3200 2022 פחם על נייר ןכ 3200 רוטפ ןכ 30X40 https://drive.google.com/open?id=1frTE9CBwiwc0Usq8DOfYZC3NOZkVtwMT

.דיאנה קוגן (1988) חיה ויוצרת בתל אביב
.כיום ממשיכה בלימודי אמנות בתכנית של התואר השני, בצלאל .HGB 2017 ,בוגרת במחלקה לאמנות, בצלאל 2015 ובוגרת תכנית המשך באקדמיה לאמנות בלייפציג

.השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות בארץ, בגרמניה ובאוסטריה, ביריד צבע טרי ב"חממת האמנים הצעירים", והציגה תערוכות יחיד בגלריית דניאלה פלג, דטרויט (2016) וב"אתר", מוזיאון יפו העתיקה (2019) בגלריית אלמסן, יפו (2021)
.ב2012 זכתה ב"פרס יצירה" לאמנים צעירים מאת מוזיאון לאמנות עכשווית, אשדוד. מלגת מצוינות ברישום ממשפחת חשין ב2015. מלגה לפרויקטים מיוחדים מאת קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב ב2019 וב2022

.עבודותיה כלולים באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל, ובאוסף האמנות של בנק לאומי
27/08/2022 23:02:41taliaisraeli76@gmail.comטליה ישראלי talia israeli( אחרי מונק ) כתם ברטינה A retinal stain (after Munch)0525655684 5900 2017 שמן על בד אל 5900 השרומ ןכ https://drive.google.com/open?id=1gaeRxeYu8IzheWsliHjpEZZxS6VHqbsMwww.taliaisraeli.com על 56 ס״מ 30
27/08/2022 23:14:57veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony ללא כותרת untitled 050-2517050 15,00 2021 אל שמן על בד 15,00 ןכ 205/ 111 https://drive.google.com/open?id=1zpvd-DaMHqx0OAOfwGszDvqEd-jIRwQKVered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.
27/08/2022 23:17:09taliaisraeli76@gmail.comטליה ישראלי talia israeli צורות נראות בלילה night shapes 0525655684 14300 2018 שמן על בד מתוחה על מסגרת 14300 השרומ ןכ על  160 ס״מ 110 https://drive.google.com/open?id=1mZRpQbs2Xb3wejZRaft0QRFaYFPyTrzGwww.taliaisraeli.com

27/08/2022 23:26:22veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony םירענ boys 050-2517050 7,500 2021 אל שמן על בד 7,500 ןכ 175/61 https://drive.google.com/open?id=1pPJVR9iW7NPQxQr34l8hVvjGqQi9fUGa
Vered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.

27/08/2022 23:39:04nzourabova@gmail.comנטליה זורבובה Natalia Zourabova ערב הכחול blue evening 0546875477 8000 2021 טמפרה על בד 8000 השרומ ןכ 30 x 40 cm https://drive.google.com/open?id=1tsBXlqzPk7DgTDunWRHaazioLPzU-bKE
28/08/2022 00:01:22shanisher7@gmail.com שני אביבי Shani Avivi עמ׳ 118-119 p.118-119 0504221020 2300 2020 םוליצ ןכ 2300 רוטפ ןכ 2 x29ללא המסגרת - 42 https://drive.google.com/open?id=1Zxmwttq6KbeZQ7rFaJxZFWnja2hJEaSeשני אביבי (1993) גדלה במושב עזריה, כיום חיה ויוצרת  בירושלים ובתל אביב. סטודנטית לתואר שני בתוכנית לאמנויות MFA בבצלאל, בוגרת בהצטיינות תואר ראשון בחינוך ואמנות בסמינר הקיבוצים (2021) וחילופי סטודנטים באקדמיה לאומנויות בשצ'צ'ין, פולין (2019). היא אמנית רב תחומית שנקודת המוצא שלה היא המצלמה או מחשבות על מדיום הצילום. עבודותיה מגיבות לקשר בין בני אדם לטריטוריה, גבול והיחסים בין האדם לטבע מנקודת מבט נשית.

28/08/2022 00:05:49shanisher7@gmail.com שני אביבי Shani Avivi עמ׳ 160-161 p. 160-161 050-4221020 2300 2020 םוליצ ןכ 2300 רוטפ ןכ 2 ללא המסגרת 29*42 https://drive.google.com/open?id=1QUUtJErJCb37ko46q9c7MlnKE3s8Joh5שני אביבי (1993) גדלה במושב עזריה, כיום חיה ויוצרת  בירושלים ובתל אביב. סטודנטית לתואר שני בתוכנית לאמנויות MFA בבצלאל, בוגרת בהצטיינות תואר ראשון בחינוך ואמנות בסמינר הקיבוצים (2021) וחילופי סטודנטים באקדמיה לאומנויות בשצ'צ'ין, פולין (2019). היא אמנית רב תחומית שנקודת המוצא שלה היא המצלמה או מחשבות על מדיום הצילום. עבודותיה מגיבות לקשר בין בני אדם לטריטוריה, גבול והיחסים בין האדם לטבע מנקודת מבט נשית.
28/08/2022 00:07:30ronitreik@gmail.com רונית רייק Ronit  Reik משקל נוצה Feather Weight 0547724246 ש״ח 1100 עבודת יד בחומר, גלזורה ושריפה בטמפ. גבוהה2021 עבודת קרמיקה אפשרית לתלייה ש״ח 1100 רוטפ ןכ נוצה אחת אורכה כ-30 ס״מ והשניה 45 ס״ מ https://drive.google.com/open?id=15f-l0_XIyNIJd9--Du-Fy8unzS4RNeWDאוצרת אמנות ואמנית קרמיקה

https://drive.google.com/open?id=1BdiaOGf9w6-1wZ9ZDu4w-GufhYd7XyGl
https://drive.google.com/open?id=1lQTrPddKdjKsooRR8zKazRHBHbKmyqLb
https://drive.google.com/open?id=1i5A-zmsiaVBINw8LtpqVfU7x65RDkO7f
https://drive.google.com/open?id=1Nv7gozJm3TAE4LQA9hBrABj46eY-ZnPZ
https://drive.google.com/open?id=1ZO7idI6kSU-p2vNB6KQXfat7jbIHf-nq
https://drive.google.com/open?id=1-ayDc_dGIvw32LOXPP3mj7ptCyBOAajw
https://drive.google.com/open?id=1ux6R_I_VgghT76hadlsXPisbcKQhjwva
https://drive.google.com/open?id=1esdo0kwurEMrhdTJD79EkDGrxRTE-qhu
https://drive.google.com/open?id=1c4Ebl3iIYVuiWs91frYtwnTyn1iCLW6_
https://drive.google.com/open?id=1jEkxwEAmP-1u_SMLx-7GPgR_sIttg2F7
https://drive.google.com/open?id=1v63wBpLlTS5s1vCCqUqAqfuepta3bngu
https://drive.google.com/open?id=1LllIDX1E9BY3FJrWpY2Yjw850sdC2TCK
https://drive.google.com/open?id=1Up1ZGHiHm_MpVOn8S0P6IYxC5oqddik-
https://drive.google.com/open?id=1GBRTAtn9R2o_1BNsfifeqiWAsPifJSv5
https://drive.google.com/open?id=1TLkYkOGVGcpuixYn6LVEe0vWfkiHd7kj
https://drive.google.com/open?id=18dKbFbiF1ZwEbyZUQEUfMH1Mmo81MiFs
https://drive.google.com/open?id=1Lb-g0dHsSC5aFcb44rud2_oSXVzgFjP8
https://drive.google.com/open?id=1wngVzmZ7napi075ooFHHs6hVyfFEoEuA
https://drive.google.com/open?id=1ZlhBZxQ3GdhIcwsQ6A9wW7N867mMnG0p
https://drive.google.com/open?id=1hVnMMzC0q58Uil1jc766j8zcxKSSIJXB
https://drive.google.com/open?id=17ojq2mzZvcrjze1K1TnhzK16uNIriBJs
https://drive.google.com/open?id=1DPdvoBEGyNMo81Wuu39fPgzPWJEuveJG
https://drive.google.com/open?id=130j2LiY5ygFRQ-eni2SWdXp0T52CtHJH
https://drive.google.com/open?id=1ffgkxWqYPd_pQSLpKI9MdQJeSl7T6m7t
https://drive.google.com/open?id=1nhjBO7CwnLIy8MO-AD-L_2MAOqFRE5Q-
https://drive.google.com/open?id=12GunFfGAgWPAE8KNSM-kPKtUabWRbI1E
https://drive.google.com/open?id=1CRsMkSHKZ_IfTCQMsigUQGYS5XI1NLvg
https://drive.google.com/open?id=1kKbRpZ7LgZgsH-AH-N_mTfKo5lbNMU7P
https://drive.google.com/open?id=1cLe4CapDVH10KKOZU1v_0Bu-bQlsMQFh
https://drive.google.com/open?id=1N9FQGsNmnOKMmdYs_beouUG2SJeaTL5l
https://drive.google.com/open?id=1Wi-ylEsoA5Uo-GanCUZwiY6gfDi2LKAX
https://drive.google.com/open?id=1bv9zYqW35aC1RAWnAfTg2EVJPCzE5TR9
https://drive.google.com/open?id=16KTZATmjGX369jsEJgm-1F-Y5fOLKxMu
https://drive.google.com/open?id=1AfffK9y2CCIM6f0HE2WY4ZeqgwqEnRQQ
https://drive.google.com/open?id=1IgeaCE75azrnKxkbkNZ5tVeO63RjcqLa
https://drive.google.com/open?id=132hQwYUk1YWwdRX8cH3p9KeM66V1rL7B
https://drive.google.com/open?id=1O27Y2MoI_zIUPBdQo1tdFQRmFxuNTlBw
https://drive.google.com/open?id=1_laJsv5YRmUIHYNYY-Moe2zni8jSAwhT
https://drive.google.com/open?id=1auVlqFD11kMJYv-21lkgBzrQoPoZnNQP
https://drive.google.com/open?id=1LgjR5cbundXdM1xrywEtjwefRq8WidrW
https://drive.google.com/open?id=1hhTWz_dz-q1-npe2_oEe43kFgsOEeggb
https://drive.google.com/open?id=1tzI5tC9C6HEuN4QNvUHkB1tk6ULW4Vh7
https://drive.google.com/open?id=1gJ960B8cFTrQyTRzUtiEx9lcL7axMqF5
https://drive.google.com/open?id=1s9isBCxgm3lsdQ6nrVMrFptLKqiLr2yq
https://drive.google.com/open?id=1bzZpyYHMw8WXXbZNTkjJBgN0heL050Bh
https://drive.google.com/open?id=1PUFdEHgTGDpqsK5J_C1SZVcRNmJ2-2Ly
https://drive.google.com/open?id=126WtQXgBxW8-7a6AjWk_w5L8JmA2rgs0
https://drive.google.com/open?id=1bAnEyP3gWt1QesBfLeICBBWzSEpwTXqV
https://drive.google.com/open?id=1jxutgAxREqeknGw75T0fT-FEolJYzP4e
https://drive.google.com/open?id=1FtxevB1NGGgg0-Rfw9qj3ZKaHBkm3CSI
https://drive.google.com/open?id=1wuv-Mxmv6aCFt4b6hBAK0UyL8nXU4pBh
https://drive.google.com/open?id=165Ehx4Htm5UJuoO3InZ-UvTUs_hhQ7v7
https://drive.google.com/open?id=15rab2ww0KHARGI5CWfzJV4D0dZQpl_hU
https://drive.google.com/open?id=1suUO99TKnbChdYKWqVdIWT7yJ5enWDaQ
https://drive.google.com/open?id=1RC0OruThhfdnKfS0nXeSBoh0lDUoY3YS
https://drive.google.com/open?id=1geW6l1VKnBZkHDtTtebKfucBq0QZ9Z8R
https://drive.google.com/open?id=1iyfrfN9124mr9Ae3ZV9bNTsk1pgP2RSl
https://drive.google.com/open?id=1wSDoY5ln8AIU1wvT8UCHpxjMwhaLnsHD
https://drive.google.com/open?id=1tuio1_3IP3LtpTQ36stjkRjiZ3_jeKp6
https://drive.google.com/open?id=1iwB6cYYlJ8-KKfis5ycsc6VV79RPNzDW
https://drive.google.com/open?id=16GkH9B8ziiNnDhqTbg3BwVuFD9X-bSFd
https://drive.google.com/open?id=1OECkrpWlD1j3A4xjUJeGUOZaYiObQoS5
https://drive.google.com/open?id=1orxYlEgREs8A-DFvjl8mmchRrVKQulWf
https://drive.google.com/open?id=1iyaajB4o9r8EXR0UYfc2VwD0BFCWmr2g
https://drive.google.com/open?id=1hX81KpMc-ECXWGvCsvLwYAZBjaHFWQCl
https://drive.google.com/open?id=1M9IzRCqnVEERabVgZXhnIN1yrjAdMh4n
https://drive.google.com/open?id=1x8xX9IxhJp-AbBlhnsn-uVjlM_RVF0G8
https://drive.google.com/open?id=1Fto374lumn_RVXR-O5rB4TYhKzb0bLI4
https://drive.google.com/open?id=1rN2_-cBl_UjFOgYQW4LfzUqO-Dppaqbp
https://drive.google.com/open?id=1I4jO5KuWUCueGMzFcPYZwnKZAryupW0L
https://drive.google.com/open?id=11kesnwTe7ucLkTW4Yv8OgX0AAtT5iQbl
https://drive.google.com/open?id=1wNm9s4VzLPLBwRCIRl8TlFwclvnVzg9y
https://drive.google.com/open?id=1pdlqIkR_nuOEEDfivEq6BArs98U4oJMw
https://drive.google.com/open?id=13Cr8CqW7Q2C1Hp4VRED9ROueKr12usIq
https://drive.google.com/open?id=1p1rC06shswiOtkZiwF-PQLrtDEUJRrCl
https://drive.google.com/open?id=1tvmEY_BWQZ5FeJVfC8y7b2gG9g1gGC81
https://drive.google.com/open?id=1q3cwzo57E1prrv3jG7GTwzQAqLwrVrYI
https://drive.google.com/open?id=1YvwHdjudGeXDngsjuoFzzTvU6EISPOOm
https://drive.google.com/open?id=1V_oV4SWVL60WFoFQIB2puG_W3D46JoFR
https://drive.google.com/open?id=12XD38IrR1Wa_4JHgR36L-EyC0FpSug7h
https://drive.google.com/open?id=1JCxvH2nQHgsJod8Eex8M1wC7-_x9cxXz
https://drive.google.com/open?id=1HbFtXI_7zBss0oMXkihfne6L7jyhY_HX
https://drive.google.com/open?id=1741kPDGq2brhIt8Gniek8eD_gb2r1buQ
https://drive.google.com/open?id=11uApfvPWXKG0nmfcZ1no8_iHbbs7FqZc
https://drive.google.com/open?id=1XvSMfhoj_wraT4VKPhAe0TJm08zoCLVF
https://drive.google.com/open?id=1ReoFUAuG6KVji9FoBg5Qck9HFcBLxPEk
https://drive.google.com/open?id=1c9jYssYtKkMZxDfiX3hVAvQxAMcMZEpE
https://drive.google.com/open?id=1u2jvzah8yXhcBm3E3ODk1S_fXixiujzs
https://drive.google.com/open?id=1fimERFcR-HkOs3h8A5Esz1tU8DVDg_Yd
https://drive.google.com/open?id=1VXFatyNNldMU6S6Jwzm_XeIPZ4nqPgMW
https://drive.google.com/open?id=1mBkkxxdLxJUYeyYsFHPmkFXjXUv-At9M
https://drive.google.com/open?id=1vGK2V08NoZ9QK7TxI1nOJxJlBx4GXLvI
https://drive.google.com/open?id=1VoFx2mlCGXXDvvIz_-0bYGmDEja89H0S
https://drive.google.com/open?id=12eViLhkBBzCSxweqsl_Xg1bzTOG0FyrE
https://drive.google.com/open?id=1d5yhx4guLky2YtIiuwd-MiFoyKOJVFrS
https://drive.google.com/open?id=1S7oUDNDTlMDXaGHrB5TzKW3kU9m5__5p
https://drive.google.com/open?id=1xSVlGpuLRfF89Im9kSXkNf16_W4gH0WJ
https://drive.google.com/open?id=10qs--EUn0L04DWXSvrGBYs7jtBwQpTWO
https://drive.google.com/open?id=1mnuiJsOax5dPWJWmeRulwDipXOvinxgJ
https://drive.google.com/open?id=1p4XdXFj0XyMW5ETWdmKOmePP21ZxaQzf
https://drive.google.com/open?id=1T5--647AQcsu0JlT98ATglOSVB2l3u8p
https://drive.google.com/open?id=1Gkfvt7W6cwR_2mgdFpS95WJHfaWav1e3
https://drive.google.com/open?id=1o6ZP9aVefxyouIOA3wEjA0W7nQ475yee
https://drive.google.com/open?id=1fU38YgZEMsrRw-1mbmXOcMiWm0hJAEar
https://drive.google.com/open?id=1M9CU6_pzq1-_hpZjdu_hpMOMYrKraOBv
https://drive.google.com/open?id=1TrKgjMQN_VF-ptPmY23P0HXSBiJ4I5Gl
https://drive.google.com/open?id=1J_zQ1VxkKmaqcd2AFDAe13mSQT8fIGcl
https://drive.google.com/open?id=1ulJ_b9KKdMe4c8GR7gBLQOsIM9JPwk7D
https://drive.google.com/open?id=1sJXfvzm_HOzoykqXVcQBfd3JMtmzSLiQ
https://drive.google.com/open?id=1DNLbwCjkscBGugeCQpqS49GbpD-Eo2kO
https://drive.google.com/open?id=1X6fjs0b8GP9r8ZL9_DLfnFugqlFKTBP6
https://drive.google.com/open?id=1fscOwlzZvxmhodGDW_0rLg-4Hcewj9Kz
https://drive.google.com/open?id=19bTyV7cNOhB5SHt0pUDmNL5Ww-vG0Shp
https://drive.google.com/open?id=1mH2VVVsGefnJ2XWK2aHU3LsM2t46zu7P
https://drive.google.com/open?id=1hnKZKrMdbmBAbGeksLWVGmOeHdxPg36x
https://drive.google.com/open?id=1MjcJXV8NVgfPNmrzkhmG9fqyF5rkuPSH
https://drive.google.com/open?id=1E_PhLf7cs_8YeTKfUOcHZ_SIN9sbMLga
https://drive.google.com/open?id=1Slqu2v805Ybvl_Jku2USmhvGvFPfsdTt
https://drive.google.com/open?id=15qNiCCgHA_2Vo_C2_TQ5IQhqLaPAoRRo
https://drive.google.com/open?id=1ULYUqz8Cgv6rfuxi4t6RWGrPMRNmH7P1
https://drive.google.com/open?id=1vIId8KC97cqCLGTudRnZ9EKrG4KZo32V
https://drive.google.com/open?id=11kbt7C1SzFDxxwG2rNlczJ7_NaX_ml-q
https://drive.google.com/open?id=1iGZlTBr6oSZL393OI0gfpGwrY-BVOGIE
https://drive.google.com/open?id=1KeBLwIEljwc308PKdNCKbEDkRpxIXo1L
https://drive.google.com/open?id=1wDfHxIZq9d0ui3x5i_G5y_nLWlK7A4Fw
https://drive.google.com/open?id=1gzqfbu2tkBAPd62JkYI0ExQWKnwCawl7
https://drive.google.com/open?id=1MbWvHXaZVVeHtD5R-kgXpy1qeBb-ypgL
https://drive.google.com/open?id=1wM-PF1vW_cwtAMMNC-G7hUwZCEoGb5vD
https://drive.google.com/open?id=1KHA3ygXWOHCZohqhtCTdpr8tAEkw5Ocv
https://drive.google.com/open?id=15I2FEFF-dh58QwBgLVN_qm226qkmFNuU
https://drive.google.com/open?id=1-tPN3YdqkWH5j8nfUg-bMAi5RhuzAZ3p
https://drive.google.com/open?id=1du3iANBtaiz7HiPcHmivfJ9RPREHhUe0
https://drive.google.com/open?id=1Y7jyBskfjfxvp-L9wABZ-5Gz1-IOu7vv
https://drive.google.com/open?id=13z0e8OolfNI6HkJkvjvYZp5X6dAiO9dg
https://drive.google.com/open?id=152hycVwZP3DxT6nV0FnbhAGh72i8868L
https://drive.google.com/open?id=1e-l_GFssKl9kj2qCX5BV1XwnbPNWq5uh
https://drive.google.com/open?id=1MrYa9mzwZloX5zNNk9yysO2nsPziaInC
https://drive.google.com/open?id=1QIgCqJFAZ-l6diMiefjxk2dYoOujjjYk
https://drive.google.com/open?id=1EfU6EPGfnskWIny03DP5DbUU3-whmsT1
https://drive.google.com/open?id=1fh_rTlFyvAz3TOBOxfhUvzuyqIk2QrJv
https://drive.google.com/open?id=102zt2WkXFsSU0fNoqMQPL2oSV5SPJs6L
https://drive.google.com/open?id=1Wz1C960fQ-nLL4BLbxToHEgylAqNf4Q4
https://drive.google.com/open?id=1nFDwn8iEtRSL9VU9ePvh6efSTtbBFKHz
https://drive.google.com/open?id=1cg-SezDMWQviDTIY0vhgbFCcw7zuNoCl
https://drive.google.com/open?id=1nIPWJOb6uQRjjSHuLacfkNB2d0vz8sTk
https://drive.google.com/open?id=1AOzM0rhmDorqi78HBmz7e4dp_QKVRAXh
https://drive.google.com/open?id=1Ftp8AfqCaI6-Q2wNMNJho-2oGHAyzx2-
https://drive.google.com/open?id=1MP6z6eSQm6HxwcLxIiFIFURrmlxWjo69
https://drive.google.com/open?id=18zbLLmYWcZMS35m7x4FqYTA5YcEZtpnR
https://drive.google.com/open?id=1fFFZUUly2PlJL8L_AKYgq7If2o8yqZ48
https://drive.google.com/open?id=1-m0YxgWK06-JYWwEkDlrt-MhrFF2ACa2
https://drive.google.com/open?id=1AGiovZ6kcPhEabRaAn9aTKZBZK6dPp1R
https://drive.google.com/open?id=1_l4TIq7ENcLA5cqLwv8HldeRMD4bJJi1
https://drive.google.com/open?id=1bfupPO3THxAPZG6jV2EWMGDljuHAa_KJ
https://drive.google.com/open?id=1Bq5JIcFBCIInHnt9LGWAhr8BwBNaA9_C
https://drive.google.com/open?id=1fisibdzghw1yEJxuNwOB6rWwIfnPlCa_
https://drive.google.com/open?id=1JauIgBg-WS1mycGBj3VWmbqZH6r8E7xW
https://drive.google.com/open?id=1aVVXtoRDsfV3d8Poa0mDf6li38A4NH_s
https://drive.google.com/open?id=1IeEwBdf7GrBDig85GYKQI0GXME4mfF3A
https://drive.google.com/open?id=1tGGfr7PsLksXOsvAhnmnD8-zmlRMZX2T
https://drive.google.com/open?id=1FoznXE3zu85CtWMvl_iBk1zWEVTqBKaO
https://drive.google.com/open?id=1XRFCMEu_-hFhBUD9-aTwJ2PkXf2CQT6l
https://drive.google.com/open?id=1v1vvjumKAeKSCSPDTA1kmLze07XgLCkn
https://drive.google.com/open?id=1eMo2af-1Mkw0KqRvYJKWRIiB-EgfVQSb
https://drive.google.com/open?id=16HYqnGYaVyVUDf9ePFRvpu0SpCgQ8tr3
https://drive.google.com/open?id=1frTE9CBwiwc0Usq8DOfYZC3NOZkVtwMT
https://drive.google.com/open?id=1gaeRxeYu8IzheWsliHjpEZZxS6VHqbsM
http://www.taliaisraeli.com
https://drive.google.com/open?id=1zpvd-DaMHqx0OAOfwGszDvqEd-jIRwQK
https://drive.google.com/open?id=1mZRpQbs2Xb3wejZRaft0QRFaYFPyTrzG
http://www.taliaisraeli.com
https://drive.google.com/open?id=1pPJVR9iW7NPQxQr34l8hVvjGqQi9fUGa
https://drive.google.com/open?id=1tsBXlqzPk7DgTDunWRHaazioLPzU-bKE
https://drive.google.com/open?id=1Zxmwttq6KbeZQ7rFaJxZFWnja2hJEaSe
https://drive.google.com/open?id=1QUUtJErJCb37ko46q9c7MlnKE3s8Joh5
https://drive.google.com/open?id=15f-l0_XIyNIJd9--Du-Fy8unzS4RNeWD


28/08/2022 00:15:34ronitreik@gmail.com רונית רייק Ronit Reik מכחול וצבע Brush and color 0547724246 ש״ח 2500 עבודת אבניים משולבת בעבודת יד, בשריפה בטמפ. גבוהה2020 עבודת קרמיקה ש״ח 2500 רוטפ ןכ אוצרת אמנות וקרמיקאיתhttps://drive.google.com/open?id=1JUe-kPGrOR4whxmGdCeV9ul1SoVUD4Yl גובה הכלי כ-25 ס״מ כולל 6 מכחולים מקרמיקה ו-2 שפורפרות צבע מקרמיקה

28/08/2022 00:19:51shanisher7@gmail.com שני אביבי
Shani Avivi

עמ׳ 56-57 p.56-57 0504221020 2300 2020 םוליצ ןכ 2300 רוטפ מתוך הסדרה ״תמחקי/תכתבי״ןכ 3/5 ללא מסגרת -29*42 https://drive.google.com/open?id=1YmU2oqYHOxgD1CR46bap4oEKbcoiViMmשני אביבי (1993) גדלה במושב עזריה, כיום חיה ויוצרת  בירושלים ובתל אביב. סטודנטית לתואר שני בתוכנית לאמנויות MFA בבצלאל, בוגרת בהצטיינות תואר ראשון בחינוך ואמנות בסמינר הקיבוצים (2021) וחילופי סטודנטים באקדמיה לאומנויות בשצ'צ'ין, פולין (2019). היא אמנית רב תחומית שנקודת המוצא שלה היא המצלמה או מחשבות על מדיום הצילום. עבודותיה מגיבות לקשר בין בני אדם לטריטוריה, גבול והיחסים בין האדם לטבע מנקודת מבט נשית.

28/08/2022 00:24:20tamiritzhakchen@gmail.comטמיר חן Tamir Chen ללא כותרת, מתוך ׳תל׳ Untitled 0524600628 1800 עפרון על נייר וקולאז׳2021 ןכ 1800 רוטפ ןכ ס״מ 35/27 https://drive.google.com/open?id=1DulU4jaW3SqUUDwptxaIakj7AeG6USM6

 .טמיר חן 1993, חי ויוצר בתל אביב
.לאמנות ישראלית גאה, פרס הצטיינות מטעם קרן אמריקה ישראל, פרס עידוד היצירה בנגב, ופרס מורה לאמנות מצטיין מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ARTIQ טמיר זכה במלגת .HKU טמיר סיים את לימודיו בהצטיינות במחלקה לאמנות בצלאל ירושלים (2020), הכוללים חילופי סטודנטים באוטרכט, הולנד באקדמיה

 .עבודותיו הוצגו בתערוכות היחיד ׳תל׳, בגלריה מאיה תל אביב (2022) ו׳אלואט׳ בסנדאות האמנים תל אביב (2021); וכן בתערוכות קבוצתיות שונות כגון, סלון הקוביה, בית אליאנס, גלריה ברבור וגלריה כורש בירושלים; בגלריה בנימין ובמרכז הגאה בתל אביב. על עבודותיו נכתב בג׳רוזלם פוסט ובמגזין פורטפוליו

28/08/2022 00:30:37tamiritzhakchen@gmail.comטמיר חן Tamir Chenללא כותרת, מתוך ׳אלואט׳ Untitled, from Alouette0524600628 3000 שמן ושעווה על זכוכית ממוסגרת2021 ןכ 3000 רוטפ ןכ ס״מ 35/34 https://drive.google.com/open?id=1AFpbtg1mDFOCmMidSNlWf909j82rwBWq

 .טמיר חן 1993, חי ויוצר בתל אביב
.לאמנות ישראלית גאה, פרס הצטיינות מטעם קרן אמריקה ישראל, פרס עידוד היצירה בנגב, ופרס מורה לאמנות מצטיין מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ARTIQ טמיר זכה במלגת .HKU טמיר סיים את לימודיו בהצטיינות במחלקה לאמנות בצלאל ירושלים (2020), הכוללים חילופי סטודנטים באוטרכט, הולנד באקדמיה

 .עבודותיו הוצגו בתערוכות היחיד ׳תל׳, בגלריה מאיה תל אביב (2022) ו׳אלואט׳ בסנדאות האמנים תל אביב (2021); וכן בתערוכות קבוצתיות שונות כגון, סלון הקוביה, בית אליאנס, גלריה ברבור וגלריה כורש בירושלים; בגלריה בנימין ובמרכז הגאה בתל אביב. על עבודותיו נכתב בג׳רוזלם פוסט ובמגזין פורטפוליו

28/08/2022 00:34:50tamiritzhakchen@gmail.comטמיר חן Tamir Chen ללא כותרת, מתוך ׳תל׳ Untitled 0524600628 6000 2022 שמן על בד אל 6000 רוטפ ןכ ס״מ 60 /50 https://drive.google.com/open?id=1Fx_Q4HAvXF9WTsqumcU1aZhui5w1z-7C

 .טמיר חן 1993, חי ויוצר בתל אביב
.לאמנות ישראלית גאה, פרס הצטיינות מטעם קרן אמריקה ישראל, פרס עידוד היצירה בנגב, ופרס מורה לאמנות מצטיין מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ARTIQ טמיר זכה במלגת .HKU טמיר סיים את לימודיו בהצטיינות במחלקה לאמנות בצלאל ירושלים (2020), הכוללים חילופי סטודנטים באוטרכט, הולנד באקדמיה

 .עבודותיו הוצגו בתערוכות היחיד ׳תל׳, בגלריה מאיה תל אביב (2022) ו׳אלואט׳ בסנדאות האמנים תל אביב (2021); וכן בתערוכות קבוצתיות שונות כגון, סלון הקוביה, בית אליאנס, גלריה ברבור וגלריה כורש בירושלים; בגלריה בנימין ובמרכז הגאה בתל אביב. על עבודותיו נכתב בג׳רוזלם פוסט ובמגזין פורטפוליו

28/08/2022 00:48:12chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetzתקרא לי ספר לפני שאני נרדם Read me a book before I fall asleep0506749335 4200 על בד (oil stick) אקריליק ואויל סטיק2021 אל 4200 רוטפ ןכ 100x100 cm
.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט

עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 00:53:56chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetzתקרא לי ספר לפני שאני נרדם Read me a book before I fall asleep0506749335 4200 על בד (oil stick) אקריליק ואויל סטיק2021 אל 4200 רוטפ ןכ 100x100 cm https://drive.google.com/open?id=1YC_hwuEKqz1K-ghVAz-G_mTJBDyOLO8f

.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט
עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 00:58:07chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetz זה רק שנינו פה It's just the two of us here0506749335 4700 וספריי על בד (oil stick) אקרליק, אויל סטיק2021 אל 4700 רוטפ ןכ 90x120 cm https://drive.google.com/open?id=1IeUn8hyPlOwoh_Ruob_fG6BV5_AY9_HC
.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט

עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 01:03:30chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetz הבית של פין House of Finn 0506749335 3700 2021 אקריליק על בד אל 3700 רוטפ ןכ 80x80 cm https://drive.google.com/open?id=1HSXZQ9_3QKkUK-bTBF6_DdWoiBV52LdW

.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט
עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 01:09:04chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetz קלעת נמרוד Qal'at Namrud 0506749335 3700 אקריליק וספריי על בד2022 אל 3700 רוטפ ןכ 80x80 cm https://drive.google.com/open?id=1X69Db_t_XXV-RWx3ismj9LxVwqNLqT4-
.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט

עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 01:12:25chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetz מהמעגל הרחב יותר From The Wider Circle0506749335 4200 2022 אקריליק על בד אל 4200 רוטפ ןכ 100x100 cm https://drive.google.com/open?id=1NvB-SvgiSXFEfBKusQ05-n9-KYu5jwJZ
.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט

עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 01:16:14chen.chefetz@gmail.com חן חפץ Chen Chefetzאנחנו יכולים לבנות כאן בית We Can Build a Home Here0506749335 4700 2022 אקריליק על בד אל 4700 רוטפ ןכ 90x120 cm https://drive.google.com/open?id=1sITuaKe-JglVayBPdpDiCJQor42v7Ycm

.ביוני 2022 הסרט הוקרן לראשונה במסגרת התחרות לקולנוע נסיוני ואמנות הוידאו בפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים בסינמטק תל אביב. במקביל סרטים עלילתיים בהם שיחק הציגו במגוון פסטיבלים בארץ ובעולם (פסטיבל קאן, פסטיבל חיפה, פסטיבל ירושלים ועוד) .Q4 חן חפץ (1989). אמן רב תחומי. בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב משנת 2015, ותיכון לאמנויות תלמה ילין משנת 2007. יצר שלוש עבודות פרפורמנס בין השנים 2016-2018, אשר הציגו בגלריות בתל אביב ובברלין, וכן במרכז בסוזן דלל. ב-2019 החל חפץ להתעסק בוידאו. הוא ביים שלושה קליפים לזמרת רות שועלי, ויצר את הסרט
עם פרוץ מגפת הקורונה חפץ העמיק את עשייתו בתחום הציור. הוא אסף עשרות צילומים שצילם בקיבוצים ומושבים ברחבי הארץ כמקור השראה. בעודו סגור בדירתו שבתל אביב החל לצייר בתים, גגות רעפים, עצים ושבילים, ברמות הפשטה והשטחה שונות, המגלמים כמיהה לצורות החיים והמגורים מחוץ לעיר. הוא מצייר על קנבס ובמדיה משולבת (אקרילק, שמן, ספריי ועוד). ב-2021 חברת  Align Technology רכשה  26 ציורים שלו עבור משרדיה. ביוני 2022 מגזין Write-Haus השיק מהדורה מודפסת ראשונה ובה ציור אחד של חפץ, עליו זכה בפרס מטעם צוות המגזין, על יצירת האמנות הבולטת. במקביל נפתחה תערוכה בהפקת המגזין בחלל "סימטת שלוש 19", בה הציג חפץ שלושה ציורים. 

28/08/2022 11:38:50agassironit@gmail.com רונית אגסי Ronit Agassi הווה פשוט Present Simple 0544951506 םילקש2000 טכניקה מעורבת -  סיכות, דבק חם, עפרון, טוש, אקריליק1990 ןכ םילקש2000 רוטפ סמ על 35  סמ (כולל מסגרת) 28 .לא שלחתי את שלושת הדימויים. לא מצליחה. אשמח אם תצרו אתי קשר לעזרה טכניתןכ

28/08/2022 11:46:13yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron רטנילפס Splinter 0546251825 4500 2014 שמן על עץ אל 4500 רוטפ ןכ 94 cm (diameter) https://drive.google.com/open?id=1QUCFin8YqKZRvJAAM5o4QV1XzE2PZQDV
 A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops

28/08/2022 12:10:51yonatanro@gmail.com יונתן רון Yonatan Ron פרסקו נעלם Fading Fresco 0546251825 3200 2017 שמן על עץ אל 3200 רוטפ ןכ 45x58 cm https://drive.google.com/open?id=1DOWHELvK6OaC58nt0NdfeuDvcBSBNfg7
 A painter and printmaker ,holds a Bachelor's and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design and winner of the Young Artist Award from the Hecht Museum, Haifa. Solo exhibitions include the Jerusalem Artists' House, Barbur Gallery, a double exhibition at The New Gallery at Teddy Stadium and an artist residence in Berlin at Martin Mertens Gallery. Awards include the Shoshana Ish-Shalom Prize (2022), Struck Prize for Excellence in Printmaking,the Presser Prize for Excellence in Painting, a young artist scholarship at the Jerusalem Print Workshop and a studio grant at the Teddy Artists Workshops

28/08/2022 12:32:10studio.tarka@gmail.comמשה טרקה Moshe Tarkaללא שם, מתוך סדרת דיאלוג Untitled, Dialogue series0547210662 8300 ןכ אקריליק על פשתן גולמי2020 8300 השרומ ןכ 1 https://drive.google.com/open?id=1NSpRZOSaBXOhZNZNKmoLBhZE_xBS1E5W ס"מ 118*100

).טרקה הוא אמן רב תחומי העוסק בציור, עבודות תבליט בטכניקה מעורבת, פיסול, מייצב ציורי ועוד. עבודותיו נובעות מתוך מחקר של הזהות האישית שלו כאמן ישראלי-יהודי-שחור. מתוך העמדה האישית נובעת עמדה חברתית-פוליטית רחבה יותר אשר לעיתים גם מתבטאת ביצירות אשר מביעות מחאה אל מול ההגמוניה הישראלית הלבנה .משה טרקה יליד אתיופיה 1981. בשנת 1984 בגיל שלוש עלה עם משפחתו לישראל דרך סודאן במבצע משה. מתגורר בגן יבנה ויוצר בתל אביב. בוגר תואר בעיצוב תעשייתי מהמכללה האקדמית ספיר, שדרות (2011).זכה בפרס אשדוד לאמנים ויוצרים צעירים בקטגוריה של אמנות פלסטית בשיפוטו של יונה פישר (2008
העבודות שלו עוסקות במפגש שבין חומר וצורה, כאשר פעמים רבות העיסוק בחומר גם מתחבר לדיאלוג בין דו-ממד לתלת-ממד ובין המתח בין ציור לתבליט. הסגנון האמנותי שלו מתכתב עם אמנות אפריקאית מסורתית, אמנות רחוב והיא בעלת מאפיינים של פרימיטיביזם, הקצנה, אקספרסיביות, גרוטסקה והומור שחור. יצירתו מתחלקת למספר סדרות עיקריות ומתמשכות, וביניהן סדרת "דיאלוג" (2013 - 2021) שמבוססת על דיאלוג בין שתי דמויות ועוסקת במגבלות התקשורת האנושיות בין בני אדם. סדרה מרכזית נוספת בעבודותו היא "בריאה" (2019 - 2021) שעוסקת במסע העלייה לישראל והזהות המרובדת של האמן הקהילה הסובבת אותו ביחס למשמעות של להיות "שחור" בישראל . 

 .עבודותיו הוצגו בתערוכות יחיד וקבוצתיות שונות בישראל וביניהן בפרויקט "זומו", לוד (2021), תערוכת יחיד כזוכה הפרס לאמני אשדוד בבית האמנים באשדוד (2009) ועוד
 .יצירותיו נמצאות באוספים פרטיים שונים בארץ ובעולם

28/08/2022 12:33:20maia.zer@gmail.com מיה זר Maia Zer הרעיון שלו His Idea 0544985380 2800 2019 שמן על לוח עץ אל 2800 רוטפ ןכ 20x20 cm https://drive.google.com/open?id=1hIp60qJ_NL2-nkGRF1WTXTsExXX754NA

.מיה זר ילידת 1962, ישראל. חיה ויוצרת בתל אביב
 .למדה במסגרות שונות לאמנות וביניהן מכון אבני (1982-1984) ואצל אמנים שונים, ביניהם ישראל הרשברג ועוד

.זוכת הפרס ע״ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית לשנת הציגה במסגרת זכייתה בפרס בתערוכת יחיד במוזיאון תל אביב בשנת 2010 (אוצרת: ורדה שטיינלאוף)
.בהובלה של ישראל הרשברג ול ארט אנדרסן, סיינה, איטליה JSS (2010)-השתתפה בתוכנית שהות אמן של ה

.במסגרת תערוכותיה הוציאה שני קטלוגים והשתתפה בקטלוגים קבוצתיים נוספים
עבודותיה עוסקות בשילוב אלכימי בין התייחסות לטבע האדם ולטבע הבוטני. הדימויים העיקריים ביצירתה נשענים על דמויות אמיתיות אשר אשר מעובדות לכדי נרטיב סימבולי בעל מאפיינים פוסט-סוריאליסטיים. את כל אלה היא משלבת יחדיו לכדי עולם רב-משמעויות, הכולל קריאה מחודשת של אלמנטים מתוך תולדות האמנות ומעלה שאלות לגבי הקיום האנושי .

.תהליך העבודה שלה כולל לימוד מתמיד של מסורות ציור מן העבר. השפה הציורית שלה היא גם האמצעי וגם הנושא עצמו. מתוך כך, פעולת הציור משקפת את תפיסתה את האמן כ״בעל מקצוע״
.עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים וציבוריים שונים בישראל ובעולם, ביניהם אוסף שיף, אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות ועוד

.כיום מיוצגת על ידי גלריה רוטשילד, תל אביב

28/08/2022 12:37:14maia.zer@gmail.com מיה זר Maia Zer שא Fire 0544985380 2800 2016 שמן על בד אל 2800 רוטפ ןכ 20x20 סמ https://drive.google.com/open?id=1tGasURy-StMpT7Yk3J9_spNQL_NFhFEH

.מיה זר ילידת 1962, ישראל. חיה ויוצרת בתל אביב
 .למדה במסגרות שונות לאמנות וביניהן מכון אבני (1982-1984) ואצל אמנים שונים, ביניהם ישראל הרשברג ועוד

.זוכת הפרס ע״ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית לשנת הציגה במסגרת זכייתה בפרס בתערוכת יחיד במוזיאון תל אביב בשנת 2010 (אוצרת: ורדה שטיינלאוף)
.בהובלה של ישראל הרשברג ול ארט אנדרסן, סיינה, איטליה JSS (2010)-השתתפה בתוכנית שהות אמן של ה

.במסגרת תערוכותיה הוציאה שני קטלוגים והשתתפה בקטלוגים קבוצתיים נוספים
עבודותיה עוסקות בשילוב אלכימי בין התייחסות לטבע האדם ולטבע הבוטני. הדימויים העיקריים ביצירתה נשענים על דמויות אמיתיות אשר אשר מעובדות לכדי נרטיב סימבולי בעל מאפיינים פוסט-סוריאליסטיים. את כל אלה היא משלבת יחדיו לכדי עולם רב-משמעויות, הכולל קריאה מחודשת של אלמנטים מתוך תולדות האמנות ומעלה שאלות לגבי הקיום האנושי .

.תהליך העבודה שלה כולל לימוד מתמיד של מסורות ציור מן העבר. השפה הציורית שלה היא גם האמצעי וגם הנושא עצמו. מתוך כך, פעולת הציור משקפת את תפיסתה את האמן כ״בעל מקצוע״
.עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים וציבוריים שונים בישראל ובעולם, ביניהם אוסף שיף, אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות ועוד

.כיום מיוצגת על ידי גלריה רוטשילד, תל אביב

28/08/2022 12:40:33studio.tarka@gmail.comמשה טרקה Moshe Tarkaללא כותרת, מתוך סידרת דיאלוג Untitled, Dialogue series0547210662 5900 טכניקה מעורבת, עץ שרוף, בטון ואקריליק2019 ןכ 5900 השרומ ןכ 1 https://drive.google.com/open?id=1fktopxHhx3X3ASZycdSyixPdJ5AFUdn2 ס"מ 69*49

).טרקה הוא אמן רב תחומי העוסק בציור, עבודות תבליט בטכניקה מעורבת, פיסול, מייצב ציורי ועוד. עבודותיו נובעות מתוך מחקר של הזהות האישית שלו כאמן ישראלי-יהודי-שחור. מתוך העמדה האישית נובעת עמדה חברתית-פוליטית רחבה יותר אשר לעיתים גם מתבטאת ביצירות אשר מביעות מחאה אל מול ההגמוניה הישראלית הלבנה .משה טרקה יליד אתיופיה 1981. בשנת 1984 בגיל שלוש עלה עם משפחתו לישראל דרך סודאן במבצע משה.מתגורר בגן יבנה ויוצר בתל אביב. בוגר תואר בעיצוב תעשייתי מהמכללה האקדמית ספיר, שדרות (2011).זכה בפרס אשדוד לאמנים ויוצרים צעירים בקטגוריה של אמנות פלסטית בשיפוטו של יונה פישר (2008
העבודות שלו עוסקות במפגש שבין חומר וצורה, כאשר פעמים רבות העיסוק בחומר גם מתחבר לדיאלוג בין דו-ממד לתלת-ממד ובין המתח בין ציור לתבליט. הסגנון האמנותי שלו מתכתב עם אמנות אפריקאית מסורתית, אמנות רחוב והיא בעלת מאפיינים של פרימיטיביזם, הקצנה, אקספרסיביות, גרוטסקה והומור שחור. יצירתו מתחלקת למספר סדרות עיקריות ומתמשכות, וביניהן סדרת "דיאלוג" (2013 - 2021) שמבוססת על דיאלוג בין שתי דמויות ועוסקת במגבלות התקשורת האנושיות בין בני אדם. סדרה מרכזית נוספת בעבודותו היא "בריאה" (2019 - 2021) שעוסקת במסע העלייה לישראל והזהות המרובדת של האמן הקהילה הסובבת אותו ביחס למשמעות של להיות "שחור" בישראל . 

 .עבודותיו הוצגו בתערוכות יחיד וקבוצתיות שונות בישראל וביניהן בפרויקט "זומו", לוד (2021), תערוכת יחיד כזוכה הפרס לאמני אשדוד בבית האמנים באשדוד (2009) ועוד
 .יצירותיו נמצאות באוספים פרטיים שונים בארץ ובעולם

28/08/2022 12:40:52maia.zer@gmail.com מיה זר Maia Zer ללא כותרת Untitled 0544985380 9000 2016 שמן על לוח עץ ןכ 9000 רוטפ ןכ 97.5x40 https://drive.google.com/open?id=1NZxd_J_fMZcvmP8hH1DPqSWdmQHy4LI9

.מיה זר ילידת 1962, ישראל. חיה ויוצרת בתל אביב
 .למדה במסגרות שונות לאמנות וביניהן מכון אבני (1982-1984) ואצל אמנים שונים, ביניהם ישראל הרשברג ועוד

.זוכת הפרס ע״ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית לשנת הציגה במסגרת זכייתה בפרס בתערוכת יחיד במוזיאון תל אביב בשנת 2010 (אוצרת: ורדה שטיינלאוף)
.בהובלה של ישראל הרשברג ול ארט אנדרסן, סיינה, איטליה JSS (2010)-השתתפה בתוכנית שהות אמן של ה

.במסגרת תערוכותיה הוציאה שני קטלוגים והשתתפה בקטלוגים קבוצתיים נוספים
עבודותיה עוסקות בשילוב אלכימי בין התייחסות לטבע האדם ולטבע הבוטני. הדימויים העיקריים ביצירתה נשענים על דמויות אמיתיות אשר אשר מעובדות לכדי נרטיב סימבולי בעל מאפיינים פוסט-סוריאליסטיים. את כל אלה היא משלבת יחדיו לכדי עולם רב-משמעויות, הכולל קריאה מחודשת של אלמנטים מתוך תולדות האמנות ומעלה שאלות לגבי הקיום האנושי .

.תהליך העבודה שלה כולל לימוד מתמיד של מסורות ציור מן העבר. השפה הציורית שלה היא גם האמצעי וגם הנושא עצמו. מתוך כך, פעולת הציור משקפת את תפיסתה את האמן כ״בעל מקצוע״
.עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים וציבוריים שונים בישראל ובעולם, ביניהם אוסף שיף, אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות ועוד

.כיום מיוצגת על ידי גלריה רוטשילד, תל אביב

28/08/2022 12:43:39maia.zer@gmail.com מיה זר Maia Zer ללא כותרת Untitled 0544985380 9000 2015 שמן על לוח עץ ןכ 9000 רוטפ ןכ 97.5x40 https://drive.google.com/open?id=1LbFRiN_9FKPzIlf9bXOCtOQyIENDCAet

.מיה זר ילידת 1962, ישראל. חיה ויוצרת בתל אביב
 .למדה במסגרות שונות לאמנות וביניהן מכון אבני (1982-1984) ואצל אמנים שונים, ביניהם ישראל הרשברג ועוד

.זוכת הפרס ע״ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית לשנת הציגה במסגרת זכייתה בפרס בתערוכת יחיד במוזיאון תל אביב בשנת 2010 (אוצרת: ורדה שטיינלאוף)
.בהובלה של ישראל הרשברג ול ארט אנדרסן, סיינה, איטליה JSS (2010)-השתתפה בתוכנית שהות אמן של ה

.במסגרת תערוכותיה הוציאה שני קטלוגים והשתתפה בקטלוגים קבוצתיים נוספים
עבודותיה עוסקות בשילוב אלכימי בין התייחסות לטבע האדם ולטבע הבוטני. הדימויים העיקריים ביצירתה נשענים על דמויות אמיתיות אשר אשר מעובדות לכדי נרטיב סימבולי בעל מאפיינים פוסט-סוריאליסטיים. את כל אלה היא משלבת יחדיו לכדי עולם רב-משמעויות, הכולל קריאה מחודשת של אלמנטים מתוך תולדות האמנות ומעלה שאלות לגבי הקיום האנושי .

.תהליך העבודה שלה כולל לימוד מתמיד של מסורות ציור מן העבר. השפה הציורית שלה היא גם האמצעי וגם הנושא עצמו. מתוך כך, פעולת הציור משקפת את תפיסתה את האמן כ״בעל מקצוע״
עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים וציבוריים שונים בישרא

28/08/2022 13:13:46alicia@shahaf.com אליסיה שחף Alicia Shahaf סוטול lotus 0544320663 3000 2019 םוליצ ןכ 3000 חברה בע״מ העבודה מתוך תערוכת "כריסטינה" שהוצגה במקום לאמנות בתל אביב באוקטובר 2021 באוצרות ניר הרמטןכ 1/5 סמ 30*40 https://drive.google.com/open?id=1Gh1R2XW-Pm844OY0hwU3XG7VgOmILuZU
.ילידת ארגנטינה, חיה ויוצרת בישראל משנת 1980, אמנית עוסקת בצילום, כתיבה, מדיה דיגיטלית ווידיאו ארט. בוגרת המחלקה לצילום (1994) וסמינר אוצרות ותרבות (2003) בקמרה אובסקורה

.מציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ומוזיאונים בישראל ובעולם
28/08/2022 13:38:28hilaart@gmail.com הילה צולסקי hila tculsky הנוף מגילון 0522257354 2500 ןכ 2500 רוטפ אל 120/50 https://drive.google.com/open?id=16qYXNlnruJJCHKN8RGcPBIYEMiOQUTx8ציור שמן אוגינלי

28/08/2022 13:54:08annebenor@gmail.com אן בן אור Anne Ben Or יד ועוד יד Yad veod yad 0508499092 13009 2021 שמן על בד ןכ 13009 השרומ ןכ 70x60 https://drive.google.com/open?id=1jdDLesIThoo77Sgx0q255qr5xWffds3H

 .אן בן אור נולדה ב 1965 בבלגיה
.חיה בישראל בישוב נטף שהרי יהודה

 .בין השנים 2001-2004 תחת הנחייתו של ישראל הירשברג Jerusalem Studio School אן למדה ציור ופיסול בקורס למדריכי אמנות במוזיאון ישראל 1997-2000 וציור ב
…בלונדון, במוזיאון ישראל, בית האמנים ירושלין ועוד  National portrait gallery אן הציגה בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם בתערוכות יחיד וקבוצתיות, בין היתר במוזיאון

.מוצגת כיום על ידי גלריית רוטשילד אמנות בתל אביב

28/08/2022 14:14:38annebenor@gmail.com אן בן אור Anne Ben Or Flower vase 0508499092 קד פרחוני 11406 2021 שמן על פנל ןכ 11406 השרומ ןכ 63x42 https://drive.google.com/open?id=1rucABXCZMZuwXHPJuJ8MCsCpHi6KrGNB

 .אן בן אור נולדה ב 1965 בבלגיה
.חיה בישראל בישוב נטף שהרי יהודה

 .בין השנים 2001-2004 תחת הנחייתו של ישראל הירשברג Jerusalem Studio School אן למדה ציור ופיסול בקורס למדריכי אמנות במוזיאון ישראל 1997-2000 וציור ב
…בלונדון, במוזיאון ישראל, בית האמנים ירושלין ועוד  National portrait gallery אן הציגה בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם בתערוכות יחיד וקבוצתיות, בין היתר במוזיאון

.מוצגת כיום על ידי גלריית רוטשילד אמנות בתל אביב

28/08/2022 14:15:35talyaraz@yahoo.com טליה רז Talya Raz זוג אוהבים (בעקבות רודן) Lovers (After Rodin)05283833148,000 (במידה ומוסיפים מע"מ, המחיר לפני מע"מ) ש"ח 2020 שמן על בד ש"ח (במידה ומוסיפים מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 8,000בד מתוח על מסגרת רוטפ ןכ ס"מ 150/130 https://drive.google.com/open?id=1XcH-D5nzrFYkVXEGZ0hKwaQqLsgV7CdV

 .טליה רז, ילידת 1975, חיה ויוצרת בתל אביב, ציירת, יוצרת בשנים האחרונות גם מיצבי ציור טוטאליים ועבודות וידאו המתעדות פרפורמנס באתרי טבע
 באמנות יצירה ופסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה (2003), למדה באקדמיה החופשית בהאג, הולנד ובסדנה B.A -של אוניברסיטת חיפה (2007) ו MFA -חברה בגלריה אלפרד מאז 2012. בוגרת תכנית ה

.השנתית בבמת מיצג (2004-5). הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל, גרמניה, אוסטריה והולנד
ציוריה מושפעים מהציור האקספרסיוניסטי הגרמני משנות השלושים של המאה שעברה, כמו גם מניאו אקספרסיוניזם של שנות השמונים: צבעוניות דשנה ועמוקה, עבודת מכחול אינטנסיבית, דחיסות חומרית ורגשית, קרבה חזקה לטבע וערנות לארוס שאורב ומחלחל מתוך מרקם הטבע החופשי .

28/08/2022 14:17:53hilaart@gmail.com הילה צ'ולסקי hila tculsky טוסקנה אהובתי 052-2257354 1800 ציור שמן מקורי על קנווס המתוח על מסגרת עץ2019 ןכ 1800 רוטפ אל https://drive.google.com/open?id=1_J3d3mZocleNyhQwXS-AroMXEBOC4eb9ציור שמן שציירתי בטיול לטוסקנה

28/08/2022 14:18:43annebenor@gmail.com אן בן אור Anne Ben Or פרחים כמלאכים Prachim cemalachim0508499092 22160 2022 שמן וקולז׳ על פנל ןכ 22160 השרומ ןכ 95x75 https://drive.google.com/open?id=1fko2gCuX-WT-QuN-9y8HhvGlGG5E0HbB

 .אן בן אור נולדה ב 1965 בבלגיה
.חיה בישראל בישוב נטף שהרי יהודה

 .בין השנים 2001-2004 תחת הנחייתו של ישראל הירשברג Jerusalem Studio School אן למדה ציור ופיסול בקורס למדריכי אמנות במוזיאון ישראל 1997-2000 וציור ב
…בלונדון, במוזיאון ישראל, בית האמנים ירושלין ועוד  National portrait gallery אן הציגה בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם בתערוכות יחיד וקבוצתיות, בין היתר במוזיאון

.מוצגת כיום על ידי גלריית רוטשילד אמנות בתל אביב

28/08/2022 14:18:49dfrenkel13@gmail.com דוד פרנקל David Frenkel סלטא Atlas 0523552925 2,500 הדפס הזרקת דיו פיגמנטי על נייר ארכיוני2021 ןכ 2,500 השרומ ןכ 1/6 40x30 https://drive.google.com/open?id=1OBN4s2ljUOvGFkSRrmiLDWClglA6v0IJ
צלם-אמן, מרצה ואוצר. חבר בקולקטיב אמני אינדי - גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. בעל תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון מהחוגים לפילוסופיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. למד צילום במדרשה לאמנות, בית ברל. מרצה על אמנות מודרנית ועכשווית במוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון פתח תקוה לאמנות ובמגוון מוסדות תרבות. בעבודותיו מבקש להציג מציאות גבולית המתהווה בין ממשות והזיה. שאלות שמעסיקות אותו נוגעות למפגש שבין מערכות ביולוגיות ומערכות תרבותיות. הציג תערוכות יחיד, בין היתר בגלריית המדרשה - הירקון 19 ובבית האמנים בירושלים והשתתף בתערוכות קבוצתיות. עבודותיו התפרסמו בכתבי עת בארץ ובעולם והן נמצאות באוספים פרטיים .

28/08/2022 14:23:19dfrenkel13@gmail.com דוד פרנקל David Frenkel נערה ודרקון Girl and Dragon 0523552925 2,500 הדפס דיו פיגמנטי על נייר ארכיוני2021 ןכ 2,500 השרומ ןכ 1/6 30x40 https://drive.google.com/open?id=1wfNQB86XytRGny2k_v-hNcyKuW9t-Nvg
צלם-אמן, מרצה ואוצר. חבר בקולקטיב אמני אינדי - גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. בעל תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון מהחוגים לפילוסופיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. למד צילום במדרשה לאמנות, בית ברל. מרצה על אמנות מודרנית ועכשווית במוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון פתח תקוה לאמנות ובמגוון מוסדות תרבות. בעבודותיו מבקש להציג מציאות גבולית המתהווה בין ממשות והזיה. שאלות שמעסיקות אותו נוגעות למפגש שבין מערכות ביולוגיות ומערכות תרבותיות. הציג תערוכות יחיד, בין היתר בגלריית המדרשה - הירקון 19 ובבית האמנים בירושלים והשתתף בתערוכות קבוצתיות. עבודותיו התפרסמו בכתבי עת בארץ ובעולם והן נמצאות באוספים פרטיים .

28/08/2022 14:25:05hilaart@gmail.com הילה צ'ולסקי hila tculsky הנוף להרי הכרמל ,בחורף 0522257354 2000 צבעי שמן על קנווס ממוסגר במסגרת עץ2019 ןכ 2000 רוטפ ציור שמן מקורי עם הנחיה של האומן אלי שמירןכ 45/35 https://drive.google.com/open?id=1TxsbEgB9ny4kWD1xhTAZ3kxMheHAW858

28/08/2022 14:30:18weisshani@gmail.com שני וייס Shani Weiss איש, אישה וזאבה A man, a woman and a wolf0526734773 1400 צבעי מים וגואש על נייר2020 אל 1400 רוטפ ןכ ס"מ 20/20 https://drive.google.com/open?id=139JdUE4nuwoQwqhykF1iLbRi2IGwn6Si

 .בהמבורג, גרמניה. זכתה במלגת לימודים שנתית ב"הכולל" סטודיו עכשווי לציור בתל אביב (2016-17), ובלימודי מלגה במסגרת תכנית העמיתים "עלמא", בית לתרבות עברית, תל אביב HAW (2018) במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר (2015) וכן חילופי סטודנטים באוניברסיטת BFA שני וייס היא ציירת ילידת הישוב נטף (1988) בו היא מתגוררת כיום. סיימה לימודי
שני יוצרת עבודות בפורמטים שונים, על בד ונייר בחומרים משתנים. במרכז עיסוקה נוכח האור, כחוויה של חשיפה וגילוי. הציורים שלה עוברים שכבות חיים רבות, מונחות אחת על גבי השנייה. הדימוי הסופי על הבד ניזון מההיסטוריה שתחתיו המשאירה עליו סימנים ועדויות. בתהליך העבודה שלה מעורבים הנחה ובעיקר הסרה של שכבות - על ידי הוספה וגריעה, חריטה וניגוב, נחשף הדימוי ומתגלה. כך מבליחות בהדרגה נקודות אור וחושך, רגעים של ריבוי אור או העדרו. תהליך העבודה שלה הוא אינטואיטיבי, תהליך שמתחיל כשיוט במקום לא ידוע, אפוף ערפל ומסתיים במקום אחר. ריבוי השכבות יוצר לעיתים חוויה של עומס יתר והתפוצצות בחלל  (all over), הדימויים מציפים את המרחב, משתנים ויוצרים סביבה שבורה ודחוסה.

 .בהמבורג ועוד  Mytro בגלריית We come in piece ,במוזיאון נחום גוטמן, תל אביב. "ממלכה" תערוכה משולשת בגלריית תיאטרון החנות בתל אביב ,Sweet Art ,העיר העתיקה, שם זכתה בפרס "הועדה לעידוד יצירה" לאמנים מהנגב. בקיץ 2019 הציגה תערוכת יחיד רחבה "כל הבתים" בגלריה מאיה בתל אביב. כמו כן השתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן: "חפץ מעבר" במוזיאון לתרבות הפלשתים באשדודRedLine בין השנים 17-2015 יצרה ופעלה בבאר שבע במסגרת תכנית שהות אמן ב

28/08/2022 14:31:16dfrenkel13@gmail.com דוד פרנקל David Frenkel קווי לילה Night Strokes 0523552925 4,200 הדפס הזרקת דיו פיגמנטי על נייר ארכיוני2020 ןכ 4,200 השרומ ןכ 1/6 50x40 https://drive.google.com/open?id=1HsGWbQDrZ3KYKIz_3VN64fLELZcelByE
צלם-אמן, מרצה ואוצר. חבר בקולקטיב אמני אינדי - גלריה שיתופית לצילום בתל אביב. בעל תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון מהחוגים לפילוסופיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. למד צילום במדרשה לאמנות, בית ברל. מרצה על אמנות מודרנית ועכשווית במוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון פתח תקוה לאמנות ובמגוון מוסדות תרבות. בעבודותיו מבקש להציג מציאות גבולית המתהווה בין ממשות והזיה. שאלות שמעסיקות אותו נוגעות למפגש שבין מערכות ביולוגיות ומערכות תרבותיות. הציג תערוכות יחיד, בין היתר בגלריית המדרשה - הירקון 19 ובבית האמנים בירושלים והשתתף בתערוכות קבוצתיות. עבודותיו התפרסמו בכתבי עת בארץ ובעולם והן נמצאות באוספים פרטיים .

28/08/2022 14:34:39carmelbo3@gmail.comכרמל בן אור Carmel Ben Or דיוקן עצמי Self portrait 0509237878 1000 2022 שמן על בד ןכ 1000 רוטפ ןכ 17x13 https://drive.google.com/open?id=1qEfUtXBcFm4tG0x0HAISQPl4FSJOyp5R

 .כרמל בן אור נולדה בישראל בשנת 1996
 .בהנחייתו של הצייר ידידה הירשברג ודבורה סבאון בשנים Jerusalem Studio School 2018-2020 למדה תיאטרון ועיצוב תיפאורה בתיכון לאומנויות ירושלים. מיד עם סוף השירות הצבאי החלה ללמוד פיסול בסדנתו של הפסל אבנר לוינסון בתל אביב בין השנים 2017-2021. במקביל למדה ציור בירושלים בבית הספר

 .כרמל הציגה בתערוכה קבוצתית בגלריה פרטר תל אביב
28/08/2022 14:35:25odedhirsch@gmail.com עודד הירש Oded Hirsch אנשים עם מעדרים Men with Hoes 0545588434 6000 2010 .העבודה מודבקת על דיבונד איכותי ברמה הכי גבוהה עם מתקן תלייה, לא ממוסגרתצילום צבע 6000 רוטפ .הדפסה ארכיבית ברמת גימור גבוהה מאודןכ 2 of 5 60*80 cm https://drive.google.com/open?id=1QLFaixA_NLhKXuWYvP6itHM-afjILFG3עודד הירש, צלם ואמן וידאו, הציג תערוכות יחיד בארץ ובעולם. 

28/08/2022 14:36:49weisshani@gmail.com שני וייס SHANI WEISS קוביח embrace 0526734773 1400 צבעי מים וגואש על נייר2020 אל 1400 רוטפ ןכ ס"מ 20/20 https://drive.google.com/open?id=1l-YPpYxQiojVqvyP3jQZBjT1VhPFVCtU

 .בהמבורג, גרמניה. זכתה במלגת לימודים שנתית ב"הכולל" סטודיו עכשווי לציור בתל אביב (2016-17), ובלימודי מלגה במסגרת תכנית העמיתים "עלמא", בית לתרבות עברית, תל אביב HAW (2018) במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר (2015) וכן חילופי סטודנטים באוניברסיטת BFA שני וייס היא ציירת ילידת הישוב נטף (1988) בו היא מתגוררת כיום. סיימה לימודי
שני יוצרת עבודות בפורמטים שונים, על בד ונייר בחומרים משתנים. במרכז עיסוקה נוכח האור, כחוויה של חשיפה וגילוי. הציורים שלה עוברים שכבות חיים רבות, מונחות אחת על גבי השנייה. הדימוי הסופי על הבד ניזון מההיסטוריה שתחתיו המשאירה עליו סימנים ועדויות. בתהליך העבודה שלה מעורבים הנחה ובעיקר הסרה של שכבות - על ידי הוספה וגריעה, חריטה וניגוב, נחשף הדימוי ומתגלה. כך מבליחות בהדרגה נקודות אור וחושך, רגעים של ריבוי אור או העדרו .

.הדימויים מציפים את המרחב, משתנים ויוצרים סביבה שבורה ודחוסה ,(all over) תהליך העבודה שלה הוא אינטואיטיבי, תהליך שמתחיל כשיוט במקום לא ידוע, אפוף ערפל ומסתיים במקום אחר.  ריבוי השכבות יוצר לעיתים חוויה של עומס יתר והתפוצצות בחלל
.בהמבורג ועוד  Mytro בגלריית We come in piece ,במוזיאון נחום גוטמן, תל אביב. "ממלכה" תערוכה משולשת בגלריית תיאטרון החנות בתל אביב ,Sweet Art ,העיר העתיקה, שם זכתה בפרס "הועדה לעידוד יצירה" לאמנים מהנגב. בקיץ 2019 הציגה תערוכת יחיד רחבה "כל הבתים" בגלריה מאיה בתל אביב. כמו כן השתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן: "חפץ מעבר" במוזיאון לתרבות הפלשתים באשדודRedLine בין השנים 17-2015 יצרה ופעלה בבאר שבע במסגרת תכנית שהות אמן ב

28/08/2022 14:39:09odedhirsch@gmail.com עודד הירש Oded Hirsch שלושה בערפל Three in the Fog 0545588434 5000 2010 .מודבק על דיבונד ברמת גימור גבוהה מאוד, עם מתקן תלייה, לא ממוסגרצילום צבע 5000 רוטפ ןכ 1 of 5 60*80 cm https://drive.google.com/open?id=1CGfzs4YCPii9ISHKUuWhsJ4FKMC7cD92עודד הירש, צלם ואמן וידאו, הציג תערוכות יחיד בארץ ובעולם.

28/08/2022 14:40:53weisshani@gmail.com שני וייס SHANI WEISS קינקיפ picnic 0526734773 1400 צבעי מים וגואש על נייר2019 אל 1400 רוטפ ןכ 20X12.5 https://drive.google.com/open?id=1QItG9FPwLwTmMXwih1uc90BqPo6BwMbC

 .בהמבורג, גרמניה. זכתה במלגת לימודים שנתית ב"הכולל" סטודיו עכשווי לציור בתל אביב (2016-17), ובלימודי מלגה במסגרת תכנית העמיתים "עלמא", בית לתרבות עברית, תל אביב HAW (2018) במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר (2015) וכן חילופי סטודנטים באוניברסיטת BFA שני וייס היא ציירת ילידת הישוב נטף (1988) בו היא מתגוררת כיום. סיימה לימודי
.בהמבורג ועוד  Mytro בגלריית We come in piece ,במוזיאון נחום גוטמן, תל אביב. "ממלכה" תערוכה משולשת בגלריית תיאטרון החנות בתל אביב ,Sweet Art ,העיר העתיקה, שם זכתה בפרס "הועדה לעידוד יצירה" לאמנים מהנגב. בקיץ 2019 הציגה תערוכת יחיד רחבה "כל הבתים" בגלריה מאיה בתל אביב. כמו כן השתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן: "חפץ מעבר" במוזיאון לתרבות הפלשתים באשדודRedLine בין השנים 17-2015 יצרה ופעלה בבאר שבע במסגרת תכנית שהות אמן ב

28/08/2022 14:40:55talyaraz@yahoo.com טליה רז Talya Raz שיירת כלבים Dogs caravan ש"ח (במידה ונוסף על המחיר מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 05283833148,000 אקריליק ושמן על בד2019 ש"ח (במידה ונוסף על המחיר מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 8,000בד מתוח על מסגרת עץ רוטפ ןכ ס"מ 80/170 https://drive.google.com/open?id=1GnUojR0lUcpz5g7YeAOcbiTGXG3uV8V7

 .טליה רז, ילידת 1975, חיה ויוצרת בתל אביב, ציירת, יוצרת בשנים האחרונות גם מיצבי ציור טוטאליים ועבודות וידאו המתעדות פרפורמנס באתרי טבע
 באמנות יצירה ופסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה (2003), למדה באקדמיה החופשית בהאג, הולנד ובסדנה B.A -של אוניברסיטת חיפה (2007) ו MFA -חברה בגלריה אלפרד מאז 2012. בוגרת תכנית ה

.השנתית בבמת מיצג (2004-5). הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל, גרמניה, אוסטריה והולנד
ציוריה מושפעים מהציור האקספרסיוניסטי הגרמני משנות השלושים של המאה שעברה, כמו גם מניאו אקספרסיוניזם של שנות השמונים: צבעוניות דשנה ועמוקה, עבודת מכחול אינטנסיבית, דחיסות חומרית ורגשית, קרבה חזקה לטבע וערנות לארוס שאורב ומחלחל מתוך מרקם הטבע החופשי .

28/08/2022 14:43:57weisshani@gmail.com שני וייס SHANI WEISS מיטה משותפת Shared Bed 0526734773 1400 צבעי מים וגואש על נייר2019 אל 1400 רוטפ ןכ סמ 20/12.5 https://drive.google.com/open?id=1eGbwmpz2nXXc-6xcwxGJiIOCuE5U_Hw9

 .בהמבורג, גרמניה. זכתה במלגת לימודים שנתית ב"הכולל" סטודיו עכשווי לציור בתל אביב (2016-17), ובלימודי מלגה במסגרת תכנית העמיתים "עלמא", בית לתרבות עברית, תל אביב HAW (2018) במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר (2015) וכן חילופי סטודנטים באוניברסיטת BFA שני וייס היא ציירת ילידת הישוב נטף (1988) בו היא מתגוררת כיום. סיימה לימודי
.בהמבורג ועוד  Mytro בגלריית We come in piece ,במוזיאון נחום גוטמן, תל אביב. "ממלכה" תערוכה משולשת בגלריית תיאטרון החנות בתל אביב ,Sweet Art ,העיר העתיקה, שם זכתה בפרס "הועדה לעידוד יצירה" לאמנים מהנגב. בקיץ 2019 הציגה תערוכת יחיד רחבה "כל הבתים" בגלריה מאיה בתל אביב. כמו כן השתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן: "חפץ מעבר" במוזיאון לתרבות הפלשתים באשדודRedLine בין השנים 17-2015 יצרה ופעלה בבאר שבע במסגרת תכנית שהות אמן ב

28/08/2022 14:45:12talyaraz@yahoo.com טליה רז Talya raz ראש נערה במים Girl's gead in water05283833141000 (במידה ונוסף למחיר מע"מ, המחיר לפני מע"מ) ש"ח 2022 אקוורל על נייר ש"ח (במידה ונוסף למחיר מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 1000אל רוטפ ןכ ס"מ 23.5/30 https://drive.google.com/open?id=1KzfxK7h61Aci-Mbpu6swoIkQdqxubwUK

 .טליה רז, ילידת 1975, חיה ויוצרת בתל אביב, ציירת, יוצרת בשנים האחרונות גם מיצבי ציור טוטאליים ועבודות וידאו המתעדות פרפורמנס באתרי טבע
 באמנות יצירה ופסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה (2003), למדה באקדמיה החופשית בהאג, הולנד ובסדנה B.A -של אוניברסיטת חיפה (2007) ו MFA -חברה בגלריה אלפרד מאז 2012. בוגרת תכנית ה

.השנתית בבמת מיצג (2004-5). הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל, גרמניה, אוסטריה והולנד
ציוריה מושפעים מהציור האקספרסיוניסטי הגרמני משנות השלושים של המאה שעברה, כמו גם מניאו אקספרסיוניזם של שנות השמונים: צבעוניות דשנה ועמוקה, עבודת מכחול אינטנסיבית, דחיסות חומרית ורגשית, קרבה חזקה לטבע וערנות לארוס שאורב ומחלחל מתוך מרקם הטבע החופשי .

28/08/2022 14:47:07weisshani@gmail.com שני וייס Shani Weiss ויתס Fall 0526734773 1400 צבעי מים וגואש על נייר2019 אל 1400 רוטפ ןכ 20/12.5 https://drive.google.com/open?id=1RF_aIsafEPqmamJzE_ZbH2sZ75mgRtio

 .בהמבורג, גרמניה. זכתה במלגת לימודים שנתית ב"הכולל" סטודיו עכשווי לציור בתל אביב (2016-17), ובלימודי מלגה במסגרת תכנית העמיתים "עלמא", בית לתרבות עברית, תל אביב HAW (2018) במחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר (2015) וכן חילופי סטודנטים באוניברסיטת BFA שני וייס היא ציירת ילידת הישוב נטף (1988) בו היא מתגוררת כיום. סיימה לימודי
.בהמבורג ועוד  Mytro בגלריית We come in piece ,במוזיאון נחום גוטמן, תל אביב. "ממלכה" תערוכה משולשת בגלריית תיאטרון החנות בתל אביב ,Sweet Art ,העיר העתיקה, שם זכתה בפרס "הועדה לעידוד יצירה" לאמנים מהנגב. בקיץ 2019 הציגה תערוכת יחיד רחבה "כל הבתים" בגלריה מאיה בתל אביב. כמו כן השתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן: "חפץ מעבר" במוזיאון לתרבות הפלשתים באשדודRedLine בין השנים 17-2015 יצרה ופעלה בבאר שבע במסגרת תכנית שהות אמן ב

28/08/2022 14:47:55carmelbo3@gmail.comכרמל בן אור Carmel Ben Orכלה בשמלה לבנה עם יד גדולה A bride in a white dress with a big hand0509237878 3100 2022 שמן על בד ןכ 3100 רוטפ ןכ 50x40 https://drive.google.com/open?id=1-40w4zMv3-PH7SRJ5xpdH5uG8THGN5gG

 .כרמל בן אור נולדה בישראל בשנת 1996
 .תחת הנחייתם של הציירים ידידה הירשברג ודבורה סבאון בשנים Jerusalem Studio School 2018-2020 בתיכון למדה תיאטרון ועיצוב תפאורה בבית הספר התיכון לאומנויות בירושלים. מיד עם סיום השירות הצבאי כרמל החלה ללמוד פיסול בסדנתו של הפסל אבנר לוינסון בתל אביב בין השנים 2017-2021, במקביל ללימודי ציור בבית הספר

.במרץ 2022 כרמל הציגה בתערוכה קבוצתית בגלריה פרטר תל אביב באוצרותו של רועי ברנד

28/08/2022 14:51:00talyaraz@yahoo.com טליה רז Talya Raz ןללוצ Diver ש"ח (במידה ועל המחיר נוסף מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 05283833141000 2022 אקוורל על נייר ש"ח (במידה ועל המחיר נוסף מע"מ, המחיר לפני מע"מ) 1000אל רוטפ ןכ ס"מ 23.5/30 https://drive.google.com/open?id=1KXqLVpX7cJa2PlabyzFcR_Hl7CzcVYUW

 .טליה רז, ילידת 1975, חיה ויוצרת בתל אביב, ציירת, יוצרת בשנים האחרונות גם מיצבי ציור טוטאליים ועבודות וידאו המתעדות פרפורמנס באתרי טבע
 באמנות יצירה ופסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה (2003), למדה באקדמיה החופשית בהאג, הולנד ובסדנה B.A -של אוניברסיטת חיפה (2007) ו MFA -חברה בגלריה אלפרד מאז 2012. בוגרת תכנית ה

.השנתית בבמת מיצג (2004-5). הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל, גרמניה, אוסטריה והולנד
ציוריה מושפעים מהציור האקספרסיוניסטי הגרמני משנות השלושים של המאה שעברה, כמו גם מניאו אקספרסיוניזם של שנות השמונים: צבעוניות דשנה ועמוקה, עבודת מכחול אינטנסיבית, דחיסות חומרית ורגשית, קרבה חזקה לטבע וערנות לארוס שאורב ומחלחל מתוך מרקם הטבע החופשי .

28/08/2022 14:58:46carmelbo3@gmail.comכרמל בן אור Carmel Ben Or הנודמ Madonna 0509237878 4200 2018 יציקת גבס אל 4200 רוטפ ןכ 40x31x31 https://drive.google.com/open?id=1qoJOFyvFct8Asyp2pE9M0ma0LFA7J-WV, https://drive.google.com/open?id=1vkQAvktHN8a8jcz0KVr4rL7bdbuUzzs9

 .כרמל בן אור נולדה בישראל בשנת 1996
 .תחת הנחייתם של הציירים ידידה הירשברג ודבורה סבאון בשנים Jerusalem Studio School 2018-2020 בתיכון למדה תיאטרון ועיצוב תפאורה בבית הספר התיכון לאומנויות בירושלים. מיד עם סיום השירות הצבאי כרמל החלה ללמוד פיסול בסדנתו של הפסל אבנר לוינסון בתל אביב בין השנים 2017-2021, במקביל ללימודי ציור בבית הספר

.במרץ 2022 כרמל הציגה בתערוכה קבוצתית בגלריה פרטר תל אביב באוצרותו של רועי ברנד
28/08/2022 15:09:52ariel@tl-arch.com אריאל ליפשיץ Ariel Lifschitz היילדה The Pot 054699742 950 .שזירת בטכניקות שונות2020 אל 950 השרומ ןכ 20X20 cm https://drive.google.com/open?id=1kZDn4iBLKNOoLl1XKu0V_gdG77Dkk4cbאדריכל ומעצב מוצר. מעורב במחקר אקדמי בתחומי עיצוב וייצור פרמטרי ותכנון בר-קיימא ובפרויקטים חברתיים־אמנותיים השמים דגש על החיבור לטבע ולקהילות בשולי החברה. לימד קורסי סטודיו, סדנאות אמן, וסדנאות בינלאומיות. משנת 2017 מרצה במחלקה לעיצוב פנים במכון הטכנולוגי חולון . 

28/08/2022 15:28:58lihietalmor@gmail.comליהיא טלמור lihie talmor הרמוני_2 Harmony_2 0544536127 1000 2015 תצריב צילומי אל 1000 רוטפ ןכ 3/5 ס״מ 39*51 https://drive.google.com/open?id=1rob95Lk424FhUY4DsbxBO2e6TCEsKODA

.נולדה בתל-אביב בשנת 1944. בוגרת הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון, חיפה, בשנת 1969 והחוג לתורת הספרות וספרות כללית באוניברסיטת תל-אביב, בשנת 1971 .למדה ציור בסדנתו של פנחס  אברמוביץ בתל אביב.  בין השנים 1983-1981 השתלמה באמנות ההדפס במרכז להוראת אמנות ההדפס בקראקאס, וונצואלה
 .משנת 2010 מתגוררת בקיבוץ אדמית 

.יוצרת בתחומי התחריט, הציור, הפיסול והצילום

28/08/2022 15:33:00lihietalmor@gmail.comליהיא טלמור lihie talmor סלמה_7 Selma_7 0544536127 1000 2015 תצריב צילומי אל 1000 רוטפ ןכ 2/5 51*39 https://drive.google.com/open?id=1xjxjkxyk3_ytOItiPK2fF6STmMpcCY-p

.נולדה בתל-אביב בשנת 1944. בוגרת הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון, חיפה, בשנת 1969 והחוג לתורת הספרות וספרות כללית באוניברסיטת תל-אביב, בשנת 1971 .למדה ציור בסדנתו של פנחס  אברמוביץ בתל אביב.  בין השנים 1983-1981 השתלמה באמנות ההדפס במרכז להוראת אמנות ההדפס בקראקאס, וונצואלה
 .משנת 2010 מתגוררת בקיבוץ אדמית 

.יוצרת בתחומי התחריט, הציור, הפיסול והצילום

28/08/2022 16:37:46eytan@shouker.co.il איתן שוקר eytan Shoukerסטודנטים מהמחלקה לצילום ב"ויצו חיפה" במוזיאון חיפה לאמנות Students from the photography department at "Vizzo Haifa" in the Haifa Museum of Art0544720027 18,000 שמנת Gesso צילום אנלוגי, הדפסה דיגיטאלית, מסגרת עץ צבועה ב2008 ןכ 18,000 השרומ ןכ 1/5 ס״מ x100גודל 194 https://drive.google.com/open?id=1yD_Vr24D5583e5wxJtvTDTQp9ewxNwnL

.לצד עבודותיו האישיות שוקר הוא יזם של עבודות אמנות ופרויקטים בשיתוף קהילות הקשורים  לחברה ותרבות. בשנת 1997 יזם את פרויקט "חבר לעט" התכתבות מצולמת ואישית באמצעות גלויות דואר בין 500 בני נוער פלסטינים וישראלים, שהוצג גם כתערוכה שישראל, ובמוזיאון היהודי בברלין. בשנת 2008 הציג תערוכה רחבת היקף, ״משחק הפירמידה״, פרי מחקר של עשור, שעסקה במבנה הסוציולוגי והכלכלי של שדה האמנות הישראלית. שוקר הוא מרצה בכיר, וחבר סגל במחלקה לצילום בבצלאל
אוסף מוזיאון ישראל

 אוסף מוזיאון תל אביב
 אוספים פרטיים

28/08/2022 16:53:54eytan@shouker.co.il איתן שוקר eytan shouker ללא כותרת Untitled 0544720027 9000 צילום אנלוגי מודפס וממוסגר ןכ 9000 השרומ ןכ 3/5 x100מידות 100 https://drive.google.com/open?id=1cwACZV2k0HLff4ex1FaPr1WqXZ4gJ56p

.לצד עבודותיו האישיות שוקר הוא יזם של עבודות אמנות ופרויקטים בשיתוף קהילות הקשורים  לחברה ותרבות. בשנת 1997 יזם את פרויקט "חבר לעט" התכתבות מצולמת ואישית באמצעות גלויות דואר בין 500 בני נוער פלסטינים וישראלים, שהוצג גם כתערוכה שישראל, ובמוזיאון היהודי בברלין. בשנת 2008 הציג תערוכה רחבת היקף, ״משחק הפירמידה״, פרי מחקר של עשור, שעסקה במבנה הסוציולוגי והכלכלי של שדה האמנות הישראלית. שוקר הוא מרצה בכיר, וחבר סגל במחלקה לצילום בבצלאל
אוסף מוזיאון ישראל

 אוסף מוזיאון תל אביב
 אוספים פרטיים

28/08/2022 17:01:49eytan@shouker.co.ilאיתן שוקר & אלדד סידור Eytan shouker & Eldad Cidorללא כותרת untitled 0544720027 7500 צילום אנלוגי מודפס וממוסגר2000 ןכ 7500 השרומ ןכ 1/5 x90מידות 90 https://drive.google.com/open?id=1Yt5TthJTLLVWkkt-lLW_K4GE22D-uYH0

.לצד עבודותיו האישיות שוקר הוא יזם של עבודות אמנות ופרויקטים בשיתוף קהילות הקשורים  לחברה ותרבות. בשנת 1997 יזם את פרויקט "חבר לעט" התכתבות מצולמת ואישית באמצעות גלויות דואר בין 500 בני נוער פלסטינים וישראלים, שהוצג גם כתערוכה שישראל, ובמוזיאון היהודי בברלין. בשנת 2008 הציג תערוכה רחבת היקף, ״משחק הפירמידה״, פרי מחקר של עשור, שעסקה במבנה הסוציולוגי והכלכלי של שדה האמנות הישראלית. שוקר הוא מרצה בכיר, וחבר סגל במחלקה לצילום בבצלאל
.אלדד סידור, צלם ואמן ישראלי

אוסף מוזיאון ישראל
 אוסף מוזיאון תל אביב

 אוספים פרטיים
28/08/2022 17:08:15eytan@shouker.co.il איתן שוקר Eytan Shoukerסטודנטים מהמחלקה לצילום ב"מוסררה" בביתן לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל, ירושלים Students from the photography department at "Musrara" in the Israeli Art Pavilion at the Israel Museum, Jerusalem0544720027 19000 צילום אנלוגי מודפס וממוסגר2008 ןכ 19000 השרומ ןכ 1/6 165x100 https://drive.google.com/open?id=1eXrNwW0aYKgy587j4CJL33-HWsispSjg
28/08/2022 17:15:33mayagoldm@gmail.com מאיה גולד Maya Gold םידידב Bdidim 0522408012 55,000 2013 oil on canvas אל 55,000 השרומ ןכ 112 X 145 cm https://drive.google.com/open?id=1hRH5a3ddDLDS1n8hAH2TFYUYobP7pmPlMaya Gold lives and works in Tel Aviv and Brussels. Gold is a graduate of the MFA program at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, where she also holds a teaching position. Gold is an acclaimed artist in the contemporary art scene in Israel and has shown several solo exhibitions, in Israel and abroad, including at the Tel Aviv Museum of Art. 

28/08/2022 17:30:02mayagoldm@gmail.com מאיה גולד Maya Gold ללא כותרת Untitled 0522408012 8000 פיגמנט פסטל על בד2022 אל 8000 השרומ ןכ 20X20 cm https://drive.google.com/open?id=10be0-WQ7VQ5B_MqosHVO4SX4VUnmcyKN
Maya Gold lives and works in Tel Aviv and Brussels. Gold is a graduate of the MFA program at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, where she also holds a teaching position. Gold is an acclaimed artist in the contemporary art scene in Israel and has shown several solo exhibitions, in Israel and abroad, including at the Tel Aviv Museum of Art. 

28/08/2022 18:15:51nurit-d@012.net.il נורית דוד Nurit David מדי הצבא החדשים The New Army Uniform0549288204 3000 הדפס דיגיטלי פיגמנטי ארכיוני על בד2022 אל 3000 רוטפ ןכ חתום. מהדורה של 3 32.9X60.83 ס"מ https://drive.google.com/open?id=1XuY3jzX66nAfmfjyCS4MaN3tOCV9xt1hנולדה בתל-אביב ב-1952, גדלה בנס-ציונה. תערוכות יחיד במוזיאון ישראל, מוזיאון תל-אביב, מוזיאון הרצליה, מוזיאון חיפה ומוזיאון בית אורי ורמי באשדות יעקב מאוחד.

28/08/2022 18:37:28mayagoldm@gmail.com מאיה גולד Maya Gold ללא כותרת Untitled 0522408012 1200 פיגמנט פסטל על נייר2022 אל 1200 השרומ ןכ 22X22 cm https://drive.google.com/open?id=1p2iOavFeKlG1gZM4jUqaUqR9gkJiw8Yq
Maya Gold lives and works in Tel Aviv and Brussels. Gold is a graduate of the MFA program at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, where she also holds a teaching position. Gold is an acclaimed artist in the contemporary art scene in Israel and has shown several solo exhibitions, in Israel and abroad, including at the Tel Aviv Museum of Art. 

28/08/2022 18:47:52mayagoldm@gmail.com מאיה גולד Maya Gold רבמצד December 0522408012 13,000 חוטי רקמה וג'סו שחור על בד קנבס2020 אל 13,000 השרומ ןכ 30X40 cm https://drive.google.com/open?id=1gg9edQtDlJPuhwu00TuGTZEmJiACvl7h
Maya Gold lives and works in Tel Aviv and Brussels. Gold is a graduate of the MFA program at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, where she also holds a teaching position. Gold is an acclaimed artist in the contemporary art scene in Israel and has shown several solo exhibitions, in Israel and abroad, including at the Tel Aviv Museum of Art. 

28/08/2022 19:09:15omaiberg@gmail.com אורלי מיברג Orly Maiberg A tent 0522648399 אוהל צבעי דיו וקולאז' על קנבס גולמי2018 שח 39,000 אל השרומ שח 39,000 ןכ 80x120cm https://drive.google.com/open?id=1_pHuk8wrsTibqf5sRwl573mBN07JBAIy
28/08/2022 19:15:10omaiberg@gmail.com אורלי מיברג Orly Maiberg Sail boats סירות מפרש 0522648399 61'750 צבעי דיו על קנבס גולמי2017 אל 61'750 השרומ ןכ 198x108 https://drive.google.com/open?id=1dAVyOBXjPQmoIwBRDtgyThzEHkWwoZD5
28/08/2022 20:01:08dafnaron3@gmail.com דפנה רון Dafna Ron בדנ NADAV 0523468394 2020 ש"ח 7,000 ,פיסול - גבס, חוטי ברזל, רגלי מתכת של סוס נדנדהלוסיפ רוטפ ש"ח 7,000 ןכ ס״מ, 20ס״מ, 40ס״מ40  https://drive.google.com/open?id=1S7NFv_95EBPFGEuqIHVvwy7y4naMAETH
28/08/2022 20:07:09dafnaron3@gmail.com דפנה רון Dafna Ron על אם הדרך King of the Roads052-3468394 ש"ח 5,000 2020 לוסיפ פיסול (קרשי עץ, גבס, רישום) ש"ח 5,000 רוטפ ןכ ס״מ / 70ס״מ / 45ס״מ50 https://drive.google.com/open?id=1Yd6kuXRryaogfEq4HVtxzueaTFoNInXl
28/08/2022 20:15:06e.yanay@gmail.com דני yanai yechiel 2014 ינאי יחיאל Dani 2014 0505795885 17 2014 ןכ הדפס צבע 17 השרומ מתוך תערוכת יחיד - הכלה הופשטה עירומה -2014ןכ 1\5 ס"מ 90*60 https://drive.google.com/open?id=1Rrw2E6Xpsh5NrfjUOCSEguWi8kndZLNP

28/08/2022 20:15:51g.gur.zeev@gmail.comגליה גור זאב Galia Gur Zeev בריכת שחיה Swimming Pool 0544525121 שח 3000 2016 הדפס ארכיבי אל שח 3000 רוטפ ןכ 1/14 42x42 cm https://drive.google.com/open?id=1Qhp9FhaoCaxuaCvfldr7mbsLBA8wf-Ag

 .גליה גור זאב נולדה בתל אביב ב - 1954. בוגרת המחלקה לצילום באקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל, 1988. ממקימי ומנהלי גלריה לימבוס – מקום לצילום 1992-2008
זכתה במלגה מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל. עם קבוצת לימבוס זכתה בפרס ז'ראר לוי לאמן צעיר ממוזיאון ישראל זוכת פרס ליאון קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי בשנת 2002 ממוזיאון תל אביב

.ב-  2008  זכתה בפרס עידוד יצירה, משרד המדע התרבות והספורט
.הציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות בארץ ובעולם

28/08/2022 20:50:18veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony ידנג Gandhi 050-2517050 6,000 2019 אל שמן על בד 6,000 ןכ 70/50 https://drive.google.com/open?id=1-qBtoR7LuD9K1g8PCVaDD9Zk3-uTQfHKVered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.
28/08/2022 20:51:07grharlap@gmail.com ןנער raanan דופארטט tetrapod 0543099745 20000 עבודה בקרשי עץ בנין ממוחזרים,תבליט קיר2021 אל 20000 השרומ ןכ 80X80X30חי בתל אביב ,יוצר אמנות בסטודיו מציג בגלריות ובתערכות בארץ ובעולם. מלמד  אמנות בתיכון ובשנקר
28/08/2022 21:02:57yaeli.eshel@gmail.com יעל אשל Yael eshel ״סחלב״ “Orchid” 0525275475 .שקלים 800 .שחור לבן, הדפסה הזרקת צבע mmצילום אנלוגי,פילם 202035 .שקלים 800 ��תודה על הזדמנותןכ 594x420 https://drive.google.com/open?id=17900F6_Kd4jVd1vKSlXW2-XVbkLtUXyiהיצירה ״סחלב״ היא מתוך פרויקט אישי על התמודדת שלי במחלת הסרטן, המצלמה ליוותה אותי והצילה אותי ברגעים האלו, היצירה נוצרה אחרי יום שלם שהייתי במחלקת סרטן שד והדימויים שעל הקיר זה רק פרחים פורחים כדימוי האישה השופעת וזה שיגע אותי, חזרתי הביתה תשושה וקבלתי את הסחלב לקחתי את המתחמה הכנסתי פילם שחור לבן הוצאת את הצבע מהפרח, לא נתתי לו במה וכמעט שהוא איבד את המשמעות שלו .
28/08/2022 21:03:51grharlap@gmail.com ןנער raanan ריצפת פרח floor flower 0543099745 35000 תבליט מעץ בנין ממוחזר2018 אל 35000 השרומ ןכ 80X80X8 https://drive.google.com/open?id=1YPYuliwQvcFAb-gYhh8F-UTgs37EUw8eחי ויוצר בתל אביב ,מציג בתערוכות בגלריות ובמוזיאונים .מלמד אמנות בתיכון ובאקדמיה 

28/08/2022 21:06:04veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony סלף סקס אובז'קט Self Sex Object 050-2517050 3,500 2017 אל  שמן על בד 3,500 ןכ 40/60 https://drive.google.com/open?id=1TupPL1OrJWSQ6Tuf9LP6yHFCdyNBjbhQ
Vered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.

28/08/2022 21:11:44grharlap@gmail.com ןנער raanan לגרודכ football 0543099745 15000 עבודה בעץ בנין ממוחזר2021 אל 15000 השרומ ןכ 30X30X30 https://drive.google.com/open?id=1BR-lPONXHu-we6fH-_570i-v0ONDXgJZחי ויוצר בתל אביב מציג בתערוכות ובגלריות , מלמד אמנות בתיכון ובאקדמיה

28/08/2022 21:16:54veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony אגסים רקובים Rotten pears 050-2517050 5,500 2020 אל שמן על בד 5,500 ןכ 120/150 https://drive.google.com/open?id=1xv7F9TebcQSXSV5a9HBz5niRxGvS6abj
Vered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.

28/08/2022 21:18:11grharlap@gmail.com רענן חרלפ raanan harlap דוםרטט tetrapod 0543099745 35000 תבליט מעץ בנין ממוחזר2021 אל 35000 השרומ ןכ 80X80X30 https://drive.google.com/open?id=1vrAbLIvMAUCHkBKrsEf-sTtjXN499ilzחי ויוצר בתל אביב , מציג בתערוכות ומוזיאונים , מלמד אמנות בתיכון ובאקדמיה

28/08/2022 21:20:46meyuhasyair@gmail.comיאיר מיוחס Yair Meyuhas פורטרט עצמי self portrait 0527361827 3200 הזרקת דיו פיגמנטי על גבי נייר פיין ארט2018 אל 3200 השרומ אל 1 of 5 40X60 cm https://drive.google.com/open?id=1LgVCs-z06Hh5wKIV_Qr3F53DKxrWWpKH

יאיר מיוחס הוא אמן חזותי. צילומיו מביאים לידי ביטוי את הידע הרב שצבר במגוון פרקטיקות מעולם הפרפורמנס והתיאטרון החזותי.עבודותיו מהוות גשר בין התצלום למרחב הפעולה הפרפורמטיבי .
מיוחס בודק את תפקידו הכפול של המעשה הצילומי; כתיעוד של פעולות אמנותיות בעולם, וכפעולה

 .פרפורמטיבית בפני עצמה

28/08/2022 21:24:54grharlap@gmail.com רענן חרלפ Raanan Harlap הלע Leaf 0543099745 12000 אל תבליט עשוי מעץ בנין ממוחזר2019 12000 השרומ ןכ 40X20X5 https://drive.google.com/open?id=1KETw9sX-K2vzpeqMuNA_DLAvn1KVOFx9
 חי ויוצר בתל אביב

מציג בתערוכות בגלריות ומוזיאונים. מלמד בתיכון ובאקדמיה

28/08/2022 21:29:27meyuhasyair@gmail.comיאיר מיוחס Yair Meyuhas I Bend 0527361827 4200 הזרקת דיו פיגמנטי ע"ג נייר פיין ארט2022 אל 4200 השרומ אל מתוך 5 1 50X70 https://drive.google.com/open?id=1Lw4fW6cJC2ib8e8vcN7QRA-ZQd_zIcBt

יאיר מיוחס הוא אמן חזותי. צילומיו מביאים לידי ביטוי את הידע הרב שצבר במגוון פרקטיקות מעולם הפרפורמנס והתיאטרון החזותי.עבודותיו מהוות גשר בין התצלום למרחב הפעולה הפרפורמטיבי .
מיוחס בודק את תפקידו הכפול של המעשה הצילומי; כתיעוד של פעולות אמנותיות בעולם, וכפעולה

 .פרפורמטיבית בפני עצמה
28/08/2022 21:32:21veredshilony@gmail.comורד שילוני vered shilony untitled ללא כותרת 050-2517050 9,800 2021 אל שמן על בד 9,800 ןכ 205/60 https://drive.google.com/open?id=1xeWeorSGwCMv9OKlBXG3YuZ9QjvNqjYmVered Shilony A painter and an art teacher. Holds a Bachelor's degree from Shenkar College and Master's degree from Bezalel Academy of Arts & Design. Winner of the Margaret and Sylvan Adams Award for Young Artist from (2018). Solo exhibitions include the Bar-David Museum of Art and Maya Gallery. In 2016 granted a scholarship from the Rabinowitz Foundation.
28/08/2022 22:44:59yaeli.eshel@gmail.com יעל אשל Yael Eshel ללא כותרת״“ Untitled 0525275475 600 שחור לבן. הדפסה - הזרקת דיו mmצילום אנלוגי, פילם 201935 ןכ 600 ןכ 420x594 https://drive.google.com/open?id=1n6zpTBR2qYzSPEd0iZt7c5jwlZEx3puNהתמונה מתוך פרויקט “The Revive” אני מצלמת את ים המלח כבר 7 שנים,רק בפילם שחור לבן. 
28/08/2022 22:49:59yaeli.eshel@gmail.com יעל אשל Yael Eshel ״ללא כותרת״ “ Untitled” 0525275475 400 שחור לבן, הדפסת הזרקת דיו mmצילום אנלוגי, פילם 35״ללא כותרת״ ןכ 400 ןכ 297x210 https://drive.google.com/open?id=1u2J1Kq4SycgqeK048tlWwCxQ6PlBalkrפעם ראשון בחיי הייתי בערד מתוך קורס בלימודים ופשוט צילמתי את העיר שנעצרה בזמן.
28/08/2022 22:56:47yaeli.eshel@gmail.com יעל אשל Yael Eshel ״שמש״ “Sun” 0525275475 400 .צבעוני, הדפסת הזרקת דיו mmצילום אנלוגי, 202135 ןכ 400 ןכ 297x420 https://drive.google.com/open?id=1lky2fq8_qtCrBleQnC4Pjyjr_Eke5Q7Hכל הזמן אני מתעדת את התרבות הענקית אצלנו בארץ שזה להיות בחוף הים.
28/08/2022 23:02:23yaeli.eshel@gmail.com יעל אשל Yael Eshel ״שארית״ “ remnant” 0525275475 600 .צילום דיגיטלי, הדפסה הזרקת דיו2016 ןכ 600 ןכ 420x297 https://drive.google.com/open?id=1y9YiT30NYMYBHdCQfuVQeNynQDG7rDbvבשנת 2016 היו הצתות ושריפות. אחרי שהיו מכבים את השריפה הייתי מגיעה בדרך כלל יומיים למחרת מצלמת את השאריות מהשרפה.
28/08/2022 23:42:12tamarkaravan555@gmail.comתמר קרוון Tamar Karavan2019 ,קיאן, מתוך הסדרה ״חדר משלי״ Kianne, A room of my own, 20190544986781 17,000 2019 םוליצ ןכ 17,000 השרומ ןכ !שכל הכבוד לכן 2/5 110x150 cm https://drive.google.com/open?id=1l5YQs6M1w37_zrGDzLNi8kL8BiM1Io3Y, https://drive.google.com/open?id=1JFnMFgSf-sg85ysJbDErE37r0yCs3xVbתמר קרוון, אמנית שפועלת בתחום הצילום מזה 30 שנה, אמא ומאמינה באהבה (-:
28/08/2022 23:48:44tamarkaravan555@gmail.comתמר קרוון Tamar Karavanתום, מתוך הסדרה ״חדר משלי״ Tom, A room of my own, 20190544986781 17,000 2019 םוליצ ןכ 17,000 השרומ ןכ 130x150 https://drive.google.com/open?id=1K8ai386QVH9ARZD6lNUSmjXFMu3D24KA
28/08/2022 23:53:25tamarkaravan555@gmail.comתמר קרוון Tamar karavanאנחנו, מתוך הסדרה ״חדר משלי״ Us, A room of my own0544986781 12,000 2019 םוליצ ןכ 12,000 השרומ ןכ שאתן מהממות 1/5 80x120 https://drive.google.com/open?id=1tnFV2MNBeFPVPnXj43ZjJwXivSPDid-6
28/08/2022 23:58:36tamarkaravan555@gmail.comתמר קרוון tamar karavanרומי, מתוך הסדרה ״חדר משלי״ Romi, A room of my own0544986781 11,000 2019 םוליצ ןכ 11,000 השרומ ןכ 1/5 80x95 https://drive.google.com/open?id=1BAi9ZVpZwNANq_dCzZvbxaEPRU_dvxof
29/08/2022 00:02:47tamarkaravan555@gmail.comתמר קרוון Tamar Karavanללא שם, מתוך הסדרה ״חדר משלך״ untitled, A room of my own0544986781 11,000 2019 םוליצ ןכ 11,000 השרומ ןכ !שאתן מהממות 1/5 80x100 https://drive.google.com/open?id=1RI54zOeH5peO6soOeQZxb3mnH9kaB0XW
29/08/2022 06:31:44micbib64@gmail.com מיכל ביבר michal biber םירימא amirim 0544228334 2014 שמן על בד אל רוטפ לא ראיתי ששאלתם על המחירןכ 30/20 cm https://drive.google.com/open?id=1jAwKS6428fubzLRvRnCQGRLC-UMzLSFMציירת בוגרת בצלאל תואר ראשון ותואר שני מאוניברסיטת תל-אביב. תהליך ביצירה שלי משלב ציור מהתבוננות, השתחררות ממנו וחיפוש אחרי חופש ודמיון.
29/08/2022 06:35:50micbib64@gmail.com מיכל ביבר michal biber חוף הים ביפו jaffa 0544228334 3,000 2015 שמן על בד אל 3,000 רוטפ ןכ סמ 20/30 https://drive.google.com/open?id=1bmBXdaSGlkeQ_xoTz0-Vw5R2x8Bgapqiציירת בוגרת בצלאל ואוניברסיטת תל-אביב. מציירת מהתבוננות אבל לא רק
29/08/2022 06:38:59micbib64@gmail.com מיכל ביבר michal biber םירימא amirim 0544228334 ש 3,000 שמן על בד ש 3,000 רוטפ ןכ סמ 20/30 https://drive.google.com/open?id=1DY3362DlBtX1JR4Mfp_zgd1QAnqnC6jIציירת בוגרת בצלאל ותואר שני מאוניברסיטת תל-אביב. מציירת מהתבוננות אבל לא רק
29/08/2022 06:46:10micbib64@gmail.com מיכל ביבר michal biber הנוף מהחלון בזמן הסגר from my window in corona time0544228334 ש 3,000 2020 שמן על בד אל ש 3,000 רוטפ ןכ סמ 26/21 https://drive.google.com/open?id=1CsSggZfWpE4MK-hrftIedb4CnWPSj_ERציירת בוגרת בצלאל ותואר שני אוניברסיטת תל-אביב
29/08/2022 06:49:37micbib64@gmail.com מיכל ביבר michal biberמהחלון לרחוב בזמן הסגר from my window corona time0544228334 ש 3,300 2020 שמן על בד אל ש 3,300 רוטפ ןכ סמ 34/22.5 https://drive.google.com/open?id=1OdKMhxgvc5s1Hai2Dp33-3ax2FZWwywDציירת בוגרת בצלאל ותואר שני מאוניברסיטת תל-אביב. מציירת מהתבוננות אבל לא רק

29/08/2022 06:53:44itay.shmueli@gmail.com יתיא Itay Shmueli חבטמ Kitchen 0507321701 8500 2019 Oil on canvas אל 8500 רוטפ ןכ ס"מ 70*100 https://drive.google.com/open?id=1caRh5Epq5AMdDwrp--ezBJ5sUp-BiLT3

Itay Shmueli   

Born  1981 grew up in Or Yehuda ,
studied and developed his skills as a painter in the midrasha school of arts 2006 - 2009.
Itay's  works are derived from the ordinary life routine and surroundings in which he captures certain intimate,  contemplative moments and situations and extracting them into paintings.
Primarily working with oil on canvas , lately using monotype technique on paper for more loose ,intuitive  results.
Itay exhibited in solo and group shows around the country such as Maya gallery Tel aviv, Haifa musium and his works are in collections in Israel and abroad.

Link for Itay's web site
www.itayshmueli.com

See also Instagram page Itay.81 or Itay shmueli on Facebook

29/08/2022 07:00:41itay.shmueli@gmail.com יתיא Itay shmueli טבע דומם עם פעוט מציץ Still life with a toddler behind the table 0507321701 7000 2020 Oil on canvas אל 7000 רוטפ ןכ ס"מ70*50 https://drive.google.com/open?id=1Kg4T-nDOEkBg2kKjWWJnDrv5ebSfh4fp

Itay Shmueli   

Born  1981 grew up in Or Yehuda ,
studied and developed his skills as a painter in the midrasha school of arts 2006 - 2009.
Itay's  works are derived from the ordinary life routine and surroundings in which he captures certain intimate,  contemplative moments and situations and extracting them into paintings.
Primarily working with oil on canvas , lately using monotype technique on paper for more loose ,intuitive  results.
Itay exhibited in solo and group shows around the country such as Maya gallery Tel aviv, Haifa musium and his works are in collections in Israel and abroad.

Link for Itay's web site
www.itayshmueli.com

See also Instagram page Itay.81 or Itay shmueli on Facebook

29/08/2022 07:06:37itay.shmueli@gmail.comאיתי שמואלי Itay shmueli תחלקמ Shower 0507321701 9000 2019 Oil on canvas אל 9000 רוטפ ןכ ס"מ 100*150 https://drive.google.com/open?id=19nfVzqVj1edAYc_S02fG0Gs1o9LzgMQd

Itay Shmueli   

Born  1981 grew up in Or Yehuda ,
studied and developed his skills as a painter in the midrasha school of arts 2006 - 2009.
Itay's  works are derived from the ordinary life routine and surroundings in which he captures certain intimate,  contemplative moments and situations and extracting them into paintings.
Primarily working with oil on canvas , lately using monotype technique on paper for more loose ,intuitive  results.
Itay exhibited in solo and group shows around the country such as Maya gallery Tel aviv, Haifa musium and his works are in collections in Israel and abroad.

Link for Itay's web site
www.itayshmueli.com

See also Instagram page Itay.81 or Itay shmueli on Facebook

https://drive.google.com/open?id=1JUe-kPGrOR4whxmGdCeV9ul1SoVUD4Yl
https://drive.google.com/open?id=1YmU2oqYHOxgD1CR46bap4oEKbcoiViMm
https://drive.google.com/open?id=1DulU4jaW3SqUUDwptxaIakj7AeG6USM6
https://drive.google.com/open?id=1AFpbtg1mDFOCmMidSNlWf909j82rwBWq
https://drive.google.com/open?id=1Fx_Q4HAvXF9WTsqumcU1aZhui5w1z-7C
https://drive.google.com/open?id=1YC_hwuEKqz1K-ghVAz-G_mTJBDyOLO8f
https://drive.google.com/open?id=1IeUn8hyPlOwoh_Ruob_fG6BV5_AY9_HC
https://drive.google.com/open?id=1HSXZQ9_3QKkUK-bTBF6_DdWoiBV52LdW
https://drive.google.com/open?id=1X69Db_t_XXV-RWx3ismj9LxVwqNLqT4-
https://drive.google.com/open?id=1NvB-SvgiSXFEfBKusQ05-n9-KYu5jwJZ
https://drive.google.com/open?id=1sITuaKe-JglVayBPdpDiCJQor42v7Ycm
https://drive.google.com/open?id=1QUCFin8YqKZRvJAAM5o4QV1XzE2PZQDV
https://drive.google.com/open?id=1DOWHELvK6OaC58nt0NdfeuDvcBSBNfg7
https://drive.google.com/open?id=1NSpRZOSaBXOhZNZNKmoLBhZE_xBS1E5W
https://drive.google.com/open?id=1hIp60qJ_NL2-nkGRF1WTXTsExXX754NA
https://drive.google.com/open?id=1tGasURy-StMpT7Yk3J9_spNQL_NFhFEH
https://drive.google.com/open?id=1fktopxHhx3X3ASZycdSyixPdJ5AFUdn2
https://drive.google.com/open?id=1NZxd_J_fMZcvmP8hH1DPqSWdmQHy4LI9
https://drive.google.com/open?id=1LbFRiN_9FKPzIlf9bXOCtOQyIENDCAet
https://drive.google.com/open?id=1Gh1R2XW-Pm844OY0hwU3XG7VgOmILuZU
https://drive.google.com/open?id=16qYXNlnruJJCHKN8RGcPBIYEMiOQUTx8
https://drive.google.com/open?id=1jdDLesIThoo77Sgx0q255qr5xWffds3H
https://drive.google.com/open?id=1rucABXCZMZuwXHPJuJ8MCsCpHi6KrGNB
https://drive.google.com/open?id=1XcH-D5nzrFYkVXEGZ0hKwaQqLsgV7CdV
https://drive.google.com/open?id=1_J3d3mZocleNyhQwXS-AroMXEBOC4eb9
https://drive.google.com/open?id=1fko2gCuX-WT-QuN-9y8HhvGlGG5E0HbB
https://drive.google.com/open?id=1OBN4s2ljUOvGFkSRrmiLDWClglA6v0IJ
https://drive.google.com/open?id=1wfNQB86XytRGny2k_v-hNcyKuW9t-Nvg
https://drive.google.com/open?id=1TxsbEgB9ny4kWD1xhTAZ3kxMheHAW858
https://drive.google.com/open?id=139JdUE4nuwoQwqhykF1iLbRi2IGwn6Si
https://drive.google.com/open?id=1HsGWbQDrZ3KYKIz_3VN64fLELZcelByE
https://drive.google.com/open?id=1qEfUtXBcFm4tG0x0HAISQPl4FSJOyp5R
https://drive.google.com/open?id=1QLFaixA_NLhKXuWYvP6itHM-afjILFG3
https://drive.google.com/open?id=1l-YPpYxQiojVqvyP3jQZBjT1VhPFVCtU
https://drive.google.com/open?id=1CGfzs4YCPii9ISHKUuWhsJ4FKMC7cD92
https://drive.google.com/open?id=1QItG9FPwLwTmMXwih1uc90BqPo6BwMbC
https://drive.google.com/open?id=1GnUojR0lUcpz5g7YeAOcbiTGXG3uV8V7
https://drive.google.com/open?id=1eGbwmpz2nXXc-6xcwxGJiIOCuE5U_Hw9
https://drive.google.com/open?id=1KzfxK7h61Aci-Mbpu6swoIkQdqxubwUK
https://drive.google.com/open?id=1RF_aIsafEPqmamJzE_ZbH2sZ75mgRtio
https://drive.google.com/open?id=1-40w4zMv3-PH7SRJ5xpdH5uG8THGN5gG
https://drive.google.com/open?id=1KXqLVpX7cJa2PlabyzFcR_Hl7CzcVYUW
https://drive.google.com/open?id=1kZDn4iBLKNOoLl1XKu0V_gdG77Dkk4cb
https://drive.google.com/open?id=1rob95Lk424FhUY4DsbxBO2e6TCEsKODA
https://drive.google.com/open?id=1xjxjkxyk3_ytOItiPK2fF6STmMpcCY-p
https://drive.google.com/open?id=1yD_Vr24D5583e5wxJtvTDTQp9ewxNwnL
https://drive.google.com/open?id=1cwACZV2k0HLff4ex1FaPr1WqXZ4gJ56p
https://drive.google.com/open?id=1Yt5TthJTLLVWkkt-lLW_K4GE22D-uYH0
https://drive.google.com/open?id=1eXrNwW0aYKgy587j4CJL33-HWsispSjg
https://drive.google.com/open?id=1hRH5a3ddDLDS1n8hAH2TFYUYobP7pmPl
https://drive.google.com/open?id=10be0-WQ7VQ5B_MqosHVO4SX4VUnmcyKN
https://drive.google.com/open?id=1XuY3jzX66nAfmfjyCS4MaN3tOCV9xt1h
https://drive.google.com/open?id=1p2iOavFeKlG1gZM4jUqaUqR9gkJiw8Yq
https://drive.google.com/open?id=1gg9edQtDlJPuhwu00TuGTZEmJiACvl7h
https://drive.google.com/open?id=1_pHuk8wrsTibqf5sRwl573mBN07JBAIy
https://drive.google.com/open?id=1dAVyOBXjPQmoIwBRDtgyThzEHkWwoZD5
https://drive.google.com/open?id=1S7NFv_95EBPFGEuqIHVvwy7y4naMAETH
https://drive.google.com/open?id=1Yd6kuXRryaogfEq4HVtxzueaTFoNInXl
https://drive.google.com/open?id=1Rrw2E6Xpsh5NrfjUOCSEguWi8kndZLNP
https://drive.google.com/open?id=1Qhp9FhaoCaxuaCvfldr7mbsLBA8wf-Ag
https://drive.google.com/open?id=1-qBtoR7LuD9K1g8PCVaDD9Zk3-uTQfHK
https://drive.google.com/open?id=17900F6_Kd4jVd1vKSlXW2-XVbkLtUXyi
https://drive.google.com/open?id=1YPYuliwQvcFAb-gYhh8F-UTgs37EUw8e
https://drive.google.com/open?id=1TupPL1OrJWSQ6Tuf9LP6yHFCdyNBjbhQ
https://drive.google.com/open?id=1BR-lPONXHu-we6fH-_570i-v0ONDXgJZ
https://drive.google.com/open?id=1xv7F9TebcQSXSV5a9HBz5niRxGvS6abj
https://drive.google.com/open?id=1vrAbLIvMAUCHkBKrsEf-sTtjXN499ilz
https://drive.google.com/open?id=1LgVCs-z06Hh5wKIV_Qr3F53DKxrWWpKH
https://drive.google.com/open?id=1KETw9sX-K2vzpeqMuNA_DLAvn1KVOFx9
https://drive.google.com/open?id=1Lw4fW6cJC2ib8e8vcN7QRA-ZQd_zIcBt
https://drive.google.com/open?id=1xeWeorSGwCMv9OKlBXG3YuZ9QjvNqjYm
https://drive.google.com/open?id=1n6zpTBR2qYzSPEd0iZt7c5jwlZEx3puN
https://drive.google.com/open?id=1u2J1Kq4SycgqeK048tlWwCxQ6PlBalkr
https://drive.google.com/open?id=1lky2fq8_qtCrBleQnC4Pjyjr_Eke5Q7H
https://drive.google.com/open?id=1y9YiT30NYMYBHdCQfuVQeNynQDG7rDbv
https://drive.google.com/open?id=1K8ai386QVH9ARZD6lNUSmjXFMu3D24KA
https://drive.google.com/open?id=1tnFV2MNBeFPVPnXj43ZjJwXivSPDid-6
https://drive.google.com/open?id=1BAi9ZVpZwNANq_dCzZvbxaEPRU_dvxof
https://drive.google.com/open?id=1RI54zOeH5peO6soOeQZxb3mnH9kaB0XW
https://drive.google.com/open?id=1jAwKS6428fubzLRvRnCQGRLC-UMzLSFM
https://drive.google.com/open?id=1bmBXdaSGlkeQ_xoTz0-Vw5R2x8Bgapqi
https://drive.google.com/open?id=1DY3362DlBtX1JR4Mfp_zgd1QAnqnC6jI
https://drive.google.com/open?id=1CsSggZfWpE4MK-hrftIedb4CnWPSj_ER
https://drive.google.com/open?id=1OdKMhxgvc5s1Hai2Dp33-3ax2FZWwywD
https://drive.google.com/open?id=1caRh5Epq5AMdDwrp--ezBJ5sUp-BiLT3
https://drive.google.com/open?id=1Kg4T-nDOEkBg2kKjWWJnDrv5ebSfh4fp
https://drive.google.com/open?id=19nfVzqVj1edAYc_S02fG0Gs1o9LzgMQd


29/08/2022 10:38:49rakefetkn@gmail.com רקפת כנען Rakefet Kenaan ציפורי פרג Poppy Birds 0548150172 ש״ח 6200 ...לא, זה פסל. וכדי לשמור עליה רצוי לדאוג לכיסוימעורבת: סיבי צמר מלובדים, ענפי עץ צבועים, עין פלסטיק (מן המוכן), חוטי ברזל2017 ): כיום שכירה וזה ניג׳וס עם מס הכנסהש״ח 6200 ןכ גובה 110 ס״מ / רוחב, עומק 30 ס״מ https://drive.google.com/open?id=1b8fUTjQ3pBwJcuyZ0N3ZcmSW2SwH_V5t

Rakefet Kenaan is an artist, designer, and maker, and has been a faculty member at Shenkar College since 2002. The essence of her work is multidisciplinary and combines different materials, techniques, mediums and different workspaces. In recent years, her personal and professional work has been directed to environmental and social fields and is integrated into theoretical research, artistic practice and teaching. 
Rakefet holds a BFA degree from Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York City and currently completing MS thesis at Policy and Theory of the Arts in Bezalel Academy of Art and Design. 
Recent Exhibition: Zumu Nahariya 2022 / Tel Aviv Biennale of Crafts & Design at MUSA Eretz Israel Museum Tel Aviv 2021 / The Right to be Forgotten at Gil Panto Gallery (2020)

29/08/2022 12:21:26avihaimizrahi@gmail.comאביחי מזרחי Avihai Mizrahi ןגמ Shield 0523755781 ש״ח 2500 2017 אל .פיסול, עץ ש״ח 2500 השרומ ןכ H:16, W:12.5, D:5  (cm)https://drive.google.com/open?id=1yEuV_RI7iroaKKV4h6tlrOW2MRaQctb1

Avihai Mizrahi (b. 1979, Jerusalem), Independent designer / Artist and lecturer in visual
communication, holds a B.des in visual communication and M.des in industrial design
from Bezalel Academy of Arts and Design.
Owns a visual communication studio based in Tel Aviv. He works in a wide variety of projects and collaborates with institutions in israel and abroad, both in the field of
art and culture and in the commercial field. His works have been presented at design and art events, in galleries and museums, and were chosen for permanent collections of museums and collectors.

29/08/2022 12:29:45avihaimizrahi@gmail.comאביחי מזרחי Avihai Mizrahi Shield #2 מגן #2 0523755781 ש״ח 2500 2017 .פיסול, עץ אל ש״ח 2500 השרומ ןכ H:17.5, W:11, D:8 (cm)https://drive.google.com/open?id=1SOMcVQ4djuwiJd4Wpb06jXWxObSY6hco, https://drive.google.com/open?id=1NIW1bowqxApoLWxyuBFgNPM-z8I4sQ2b, https://drive.google.com/open?id=1upwYAAYOB-OBaTzgPrWa-1lhKlLIqCEI

Avihai Mizrahi (b. 1979, Jerusalem), Independent designer / Artist and lecturer in visual
communication, holds a B.des in visual communication and M.des in industrial design
from Bezalel Academy of Arts and Design.
Owns a visual communication studio based in Tel Aviv. He works in a wide variety of projects and collaborates with institutions in israel and abroad, both in the field of
art and culture and in the commercial field. His works have been presented at design and art events, in galleries and museums, and were chosen for permanent collections of museums and collectors.

29/08/2022 13:41:04e.yanay@gmail.com ינאי יחיאל yanai yechiel 0505795885 10000 2020 אל צילום צבע 10000 השרומ ןכ 1\5 60*90 https://drive.google.com/open?id=14QTqFLHcmcfLlcQs-r-RCxtKMwjMshAj
29/08/2022 13:50:37iddomarkus@gmail.comעידו מרקוס Iddo Markus The bather השחיינית 0528695190 3000 2022 אל שמן על עץ 3000 השרומ ןכ 24x10 cm https://drive.google.com/open?id=1ym06V7tKsSlpV063QAI6jF4e_TLRCQ7j
29/08/2022 13:55:21iddomarkus@gmail.comעידו מרקוס Iddo Markus השמלה האדומה The red dress 0528695190 12000 2022 שמן על בד 12000 מסגרת פשוטה להגנה השרומ ןכ 40x40 cm https://drive.google.com/open?id=1F_J4lzeHt6b5hL9o9Ori8g__EEKeHJv1
29/08/2022 14:01:32iddomarkus@gmail.comעידו מרקוס Iddo Markus אסף עם חולצת מייקל ג׳קסון  Assaf with a Michael Jackson T-shirt 0528695190 14000 2014 שמן על בד אל 14000 השרומ ןכ 100x70 cm https://drive.google.com/open?id=1nl5FVG9G_FFAh755t-FKBHXVmSNiWJsY

29/08/2022 15:51:41gili.avissar@gmail.com גילי אבישר gili avissar ללא שם untitled 0503431568 2600 דיו על נייר (ממוסגר)2015 ןכ 2600 רוטפ ןכ ר 29 ג 21 https://drive.google.com/open?id=16Y-E80FTB7R9vnsYX-lDDHIifDTOfOmi

Gili Avissar (*1980 in Haifa) based and works in Israel and Germany. He studied at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, the Glasgow School of Art and the MFA Bezalel Academy of Art in Tel Aviv.
Avissar's art encompasses sculpture, installation and video performance. Over the last years Avissar Has collaborated with performers, dancers and choreographers, each time allowing the other artists interpret his work in a new way, creating stage and costume design for dance and theater productions, among which are the Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, Theater Freiburg, The Israel Festival and Theater & Orchester Heidelberg.

29/08/2022 15:53:44gili.avissar@gmail.com גילי אבישר Gili Avissar untitled untitled 0503431568 2600 2015 דיו על נייר ןכ 2600 רוטפ ןכ ג 21 ר 29 https://drive.google.com/open?id=1jKujhKK87aNKvdROJQNIoD11md2CmCac

Gili Avissar (*1980 in Haifa) based and works in Israel and Germany. He studied at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, the Glasgow School of Art and the MFA Bezalel Academy of Art in Tel Aviv.
Avissar's art encompasses sculpture, installation and video performance, originally intending to study fashion design, in the end he opted for the visual arts. Over the last years Avissar Has collaborated with performers, dancers and choreographers, each time allowing the other artists interpret his work in a new way, creating stage and costume design for dance and theater productions, among which are the Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, Theater Freiburg, The Israel Festival and Theater & Orchester Heidelberg.

29/08/2022 16:05:09gili.avissar@gmail.com גילי אבישר 2021 ללא שם untitled 0503431568 14000 2020 בד תפור אל 14000 רוטפ ןכ ג 90 ר 20ע170 https://drive.google.com/open?id=1aJawPOSkFjOzyaQVt10nazd3KxLQhAjM

Gili Avissar (*1980 in Haifa) based and works in Israel and Germany. He studied at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, the Glasgow School of Art and the MFA Bezalel Academy of Art in Tel Aviv.
Avissar's art encompasses sculpture, installation and video performance, originally intending to study fashion design, in the end he opted for the visual arts. Over the last years Avissar Has collaborated with performers, dancers and choreographers, each time allowing the other artists interpret his work in a new way, creating stage and costume design for dance and theater productions, among which are the Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, Theater Freiburg, The Israel Festival and Theater & Orchester Heidelberg.

29/08/2022 16:14:19gili.avissar@gmail.com גילי אבישר Gili Avissar ללא שם ללא שם 0503431568 12000 2021 חבלים תפורים אל 12000 רוטפ ןכ ג 70 ר 120 https://drive.google.com/open?id=1RCxeZ7BqdZPU9KoZQq76SaU50wwGzcgG

Gili Avissar (*1980 in Haifa) based and works in Israel and Germany. He studied at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, the Glasgow School of Art and the MFA Bezalel Academy of Art in Tel Aviv.
Avissar's art encompasses sculpture, installation and video performance, originally intending to study fashion design, in the end he opted for the visual arts. Over the last years Avissar Has collaborated with performers, dancers and choreographers, each time allowing the other artists interpret his work in a new way, creating stage and costume design for dance and theater productions, among which are the Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, Theater Freiburg, The Israel Festival and Theater & Orchester Heidelberg.

29/08/2022 16:23:52yehudit@yehuditsasportas.comיהודית סספורטס Yehudit Sasportasארכיטקטורה של צללים Architecture of Shadows052-3429404 21,533 2018 archive pigment print אל 21,533 השרומ ןכ Architecture of Shadows no.3 100 X 69 ס"מ https://drive.google.com/open?id=1DoUYwgqM1pyrj571Gt54AVsP3t4pTkx2

.פרופ' יהודית סספורטס היא מרצה מובילה במחלקה לאמנות בבצלאל בתואר הראשון משנת 1994 ומשנת 2001 בתואר השני. הייא עובדת, חיה ופועלת במקביל בברלין ובתל אביב, תוך מחויבות מקצועית ובינלאומית גבוהה

עבודתה מתאפיינת במייצבי פיסול תלוי מקום, המורכבים מעבודות פיסול, רישום, וידאו וסאונד, התובעות מהצופה חוויה חושית טוטאלית ואינטנסיבית. מיצבי הפיסול שהותאמו והתכתבו עם ארכיטקטורת המבנים המוזיאלים בהם הציגה את תערוכות היחיד שלה, הפכו במהלך 28 שנות פעילות לעבודות אמנות המפעילות מהלך קריאה חדש של המבנה הארכיטקטוני והקונטקסט התרבותי הרחב יותר בו ממוקם המבנה. מערכי הפיסול שלה עוסקים בהתכתבות מרתקת בין חומרי חיים תת הכרתיים, בלתי מדוברים ולא נראים, ובאופן בו שכבות אינפורמציה אלה מפעילות את החלק ההכרתי הנראה על פני השטח . 

 :ב- 2007 ייצגה את ישראל בביאנלה בוונציה עם מיצב שומרי הסף והציגה למעלה מ- 17 תערוכות יחיד מוזיאליות כדוגמת
No-Man's Land, Arter, Istanbul, Turkey, 2022. 

The Archeology of The Unseen, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven. Germany, 2020. 
RIFTS OF ABSENCE, Villa Schöningen, Potsdam, Germany, 2017. 

HAMAKOM, GL STRAND Kunsthalle, Copenhagen, Denmark, 2016. 
Seven Winters, Israel Museum, Jerusalem, Israel, 2013. 

HASIPUR – The Story, Herbert Gerisch Stiftung, Neuemunster, Germany, 2010. 
The Clearing of the Unseen, DA2 Domus Atrium, Salamanca, Spain, 2009. 

The Laboratory, Kunstverein Braunschweig, Germany, 2008. 
By the River, Matrix 200, the Berkley Museum of Art, San Francisco, USA, 2002. 

The Carpenter and the Seamstress II, Deitch Projects, New York, USA, 2001.

29/08/2022 16:29:18yehudit@yehuditsasportas.comיהודית סספורטס Yehudit Sasportasארכיטקטורה של צללים Architecture of Shadows052-3429404 21,533 2018 Archival pigment print אל 21,533 השרומ ןכ Architecture of Shadows no.8 100 X 69 ס"מ https://drive.google.com/open?id=1Hpa2yE-5_hVX7j7nIbZQqneCIIiicXqc

.פרופ' יהודית סספורטס היא מרצה מובילה במחלקה לאמנות בבצלאל בתואר הראשון משנת 1994 ומשנת 2001 בתואר השני. הייא עובדת, חיה ופועלת במקביל בברלין ובתל אביב, תוך מחויבות מקצועית ובינלאומית גבוהה

עבודתה מתאפיינת במייצבי פיסול תלוי מקום, המורכבים מעבודות פיסול, רישום, וידאו וסאונד, התובעות מהצופה חוויה חושית טוטאלית ואינטנסיבית. מיצבי הפיסול שהותאמו והתכתבו עם ארכיטקטורת המבנים המוזיאלים בהם הציגה את תערוכות היחיד שלה, הפכו במהלך 28 שנות פעילות לעבודות אמנות המפעילות מהלך קריאה חדש של המבנה הארכיטקטוני והקונטקסט התרבותי הרחב יותר בו ממוקם המבנה. מערכי הפיסול שלה עוסקים בהתכתבות מרתקת בין חומרי חיים תת הכרתיים, בלתי מדוברים ולא נראים, ובאופן בו שכבות אינפורמציה אלה מפעילות את החלק ההכרתי הנראה על פני השטח . 

 :ב- 2007 ייצגה את ישראל בביאנלה בוונציה עם מיצב שומרי הסף והציגה למעלה מ- 17 תערוכות יחיד מוזיאליות כדוגמת
No-Man's Land, Arter, Istanbul, Turkey, 2022. 

The Archeology of The Unseen, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven. Germany, 2020. 
RIFTS OF ABSENCE, Villa Schöningen, Potsdam, Germany, 2017. 

HAMAKOM, GL STRAND Kunsthalle, Copenhagen, Denmark, 2016. 
Seven Winters, Israel Museum, Jerusalem, Israel, 2013. 

HASIPUR – The Story, Herbert Gerisch Stiftung, Neuemunster, Germany, 2010. 
The Clearing of the Unseen, DA2 Domus Atrium, Salamanca, Spain, 2009. 

The Laboratory, Kunstverein Braunschweig, Germany, 2008. 
By the River, Matrix 200, the Berkley Museum of Art, San Francisco, USA, 2002. 

The Carpenter and the Seamstress II, Deitch Projects, New York, USA, 2001.

29/08/2022 16:50:12racheli@reish.coרחלי שרפשטיין סטוגיו רייש racheli sharfstein studio reishכפפות איגרוף -חמסה boxing day - hamsa052-6446080 5,500 2022 ty vek טבילה אל 5,500 השרומ ןכ 1/1 50/27 cmמעצבת מוצר פועלת וחיה בתל אביב, יוצרת בתחום בין עיצוב לאומנות תוך שימוש בחומרים שונים והחיבור הלא טבעי בינהם.
29/08/2022 18:23:48iddomarkus@gmail.com עידו מרקוס Iddo Markus mother & child אם ובת 0528695190 38000 2016 שמן על בד אל 38000 השרומ 220x100 cm דורשת הובלה עקב הגודל שלהןכ https://drive.google.com/open?id=15DQ6aFhfWyJ72CHzkqWUV7qTXU3wnabx
29/08/2022 19:07:05Iddomarkus@gmail.comעידו מרקוס Iddo Markus השמלה האדומה The red dress 0528695190 10000 2016 שמן על בד אל 10000 השרומ חלק מסדרה שהוצגה בגלריה רוטשילד 2018ןכ 40x 40 cm https://drive.google.com/open?id=1tDL-Mll7SMCnsBuTo1DXIK0INgEoNGok
29/08/2022 19:14:07iddomarkus@gmail.comעידו מרקוס iddo markus 7/11 seven eleven 0528695190 60000 2016 שמן על בד אל 60000 השרומ .עבודה גדולה מאוד-דורשת הובלהןכ 230 x 160 cm https://drive.google.com/open?id=12TPPBvnbbjWZdfhZC_O2EemMwaNr9OyE

29/08/2022 21:39:36elhamrokni@gmail.comאלהם רוקני elham Rokni 0523250991 טוטם מצחיק A Funny Totem, 7000 טכניקה מעורבת על נייר2019 אל 7000 השרומ ןכ 56x76 https://drive.google.com/open?id=1BVZ_dZHB-VXAEHE4cc3WCPUlDShVUDBb

.אלהם רוקני (ילידת 1980, איראן) היא אמנית בעלת תארי בוגר ומוסמך מהמחלקה לאמנות בבצלאל, ומרצה כיום במחלקה לאמנות ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל

רוקני מרבה לעסוק בסוגיות אקטואליות של הגירה ופליטות, נושאים בעלי חשיבות ורגישות חברתית, באמצעות פריזמה ביוגרפית-פוליטית, תוך שימוש בכלים ציוריים וקולנועיים מגוונים, בעלי אופי קולאז׳יסטי. דרך שימוש זה היא מנסה לזקק את הקול האנושי, רווי ההומור והאמפטיה, המערער על הבניית הנרטיב המערבי השגור של התבססות על עובדות ונתונים, ומשוטטת בעולמות של שכחה, פנטזיה ודמיון. בעבודותיה הנרטיב של ההגירה שלה או של פליטים מאפריקה (שבעה עבדאלכרימים, 2018), מהדהד את הסיפור הישראלי והבינלאומי .

רוקני השתתפה בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות בארץ ובחו"ל, ובפסטיבלים רבים לקולנוע ולוידאו. היא זכתה בפרסים כגון פרס אמנית וידאו בכירה מטעם משרד התרבות והספורט, פרס שר התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון, פרס ליה ואן ליר לקולנוע אקספרימנטלי בפסטיבל הסרטים בירושלים, מענק עבור תכנית שהות אמנים ומענק לפיתוח פרוייקט וידאו מארטיס, מענק לסרט וידאו מקרן אוסטרובסקי, מענק להוצאת ספר מקרן משפחת רוברט וייל, מענק לפיתוח פרוייקט וידאו ומענק להוצאת קטלוג ממפעל הפיס, מענק להוצאת קטלוג מקרן יהושע רבינוביץ’ לאמנויות ועוד .

29/08/2022 22:26:19zilbermans@gmail.com שי זילברמן Shay Zilberman ללא כותרת Untitled 0547315890 6000 קולאז' וצבע הדפס על נייר2020 ןכ 6000 השרומ ןכ יחידני (מונוטייפ) 28x35 https://drive.google.com/open?id=16qYpDt9prtg5QXsFR5AYdGbungTeZmKI

 .שי זילברמן יוצר בשלל מדיומים עם דגש על קולאז' והדפס והוא חי ועובד ביפו
.ולמד במחלקת עיצוב אופנה באקדמיה המלכותית באנטוורפן. בוגר תכנית העמיתים בעלמא, בית לתרבות עברית בתל אביב (Beaux-Arts) סיים את לימודיו בהצטיינות בבית הספר הגבוה לאמנויות בפריז

 .הציג תערוכות יחיד במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח בקיבוץ הזורע, סדנאות האמנים בתל אביב, ובגלריה עינגע בתל אביב
.הציג במבחר תערוכות קבוצתיות במוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, הגלריה בפרובידנס קולג' רוד איילנד, מוזיאון חיפה ובסדנת ההדפס ירושלים

.השתתף בפרויקט אמן-מורה במסגרת מלגת משרד התרבות והספורט ב2015
.זוכה פרס אן וארי רוזנבלט לאמנות עכשווית בישראל לשנת 2021

.זוכה פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס לשנת 2022

https://shayzilberman.com

29/08/2022 22:29:37zilbermans@gmail.com שי זילברמן Shay Zilberman ללא כותרת Untitled 0547315890 6000 קולאז' וצבע הדפס על נייר2020 ןכ 6000 השרומ ןכ יחידני (מונוטייפ) 28x35 https://drive.google.com/open?id=1qi-OghXCmPLQZ4jaDsSwpW4XhIpcDmhf

 .שי זילברמן יוצר בשלל מדיומים עם דגש על קולאז' והדפס והוא חי ועובד ביפו
.ולמד במחלקת עיצוב אופנה באקדמיה המלכותית באנטוורפן. בוגר תכנית העמיתים בעלמא, בית לתרבות עברית בתל אביב (Beaux-Arts) סיים את לימודיו בהצטיינות בבית הספר הגבוה לאמנויות בפריז

 .הציג תערוכות יחיד במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח בקיבוץ הזורע, סדנאות האמנים בתל אביב, ובגלריה עינגע בתל אביב
.הציג במבחר תערוכות קבוצתיות במוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, הגלריה בפרובידנס קולג' רוד איילנד, מוזיאון חיפה ובסדנת ההדפס ירושלים

.השתתף בפרויקט אמן-מורה במסגרת מלגת משרד התרבות והספורט ב2015
.זוכה פרס אן וארי רוזנבלט לאמנות עכשווית בישראל לשנת 2021

.זוכה פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס לשנת 2022

https://shayzilberman.com

29/08/2022 22:32:54zilbermans@gmail.com שי זילברמן Shay Zilberman ללא כותרת Untitled 0547315890 6000 קולאז' וצבע הדפס על נייר2020 ןכ 6000 השרומ ןכ יחידני (מונוטייפ) 28x35 https://drive.google.com/open?id=1ZRZvMqDSkxkbYOLx3odjvRabw3SODsMP

 .שי זילברמן יוצר בשלל מדיומים עם דגש על קולאז' והדפס והוא חי ועובד ביפו
.ולמד במחלקת עיצוב אופנה באקדמיה המלכותית באנטוורפן. בוגר תכנית העמיתים בעלמא, בית לתרבות עברית בתל אביב (Beaux-Arts) סיים את לימודיו בהצטיינות בבית הספר הגבוה לאמנויות בפריז

 .הציג תערוכות יחיד במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח בקיבוץ הזורע, סדנאות האמנים בתל אביב, ובגלריה עינגע בתל אביב
.הציג במבחר תערוכות קבוצתיות במוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, הגלריה בפרובידנס קולג' רוד איילנד, מוזיאון חיפה ובסדנת ההדפס ירושלים

.השתתף בפרויקט אמן-מורה במסגרת מלגת משרד התרבות והספורט ב2015
.זוכה פרס אן וארי רוזנבלט לאמנות עכשווית בישראל לשנת 2021

.זוכה פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס לשנת 2022

https://shayzilberman.com

29/08/2022 22:35:52zilbermans@gmail.com שי זילברמן Shay Zilberman 2020 Untitled 0547315890 6000 קולאז' וצבע הדפס על נייר2020 ןכ 6000 השרומ העבודה נעשתה בשיתוף מרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כבריןכ יחידני (מונוטייפ) 28x35 https://drive.google.com/open?id=1gJ-9RflPL0ueP9UVj3NDx4S27JzTjHfL

 .שי זילברמן יוצר בשלל מדיומים עם דגש על קולאז' והדפס והוא חי ועובד ביפו
.ולמד במחלקת עיצוב אופנה באקדמיה המלכותית באנטוורפן. בוגר תכנית העמיתים בעלמא, בית לתרבות עברית בתל אביב (Beaux-Arts) סיים את לימודיו בהצטיינות בבית הספר הגבוה לאמנויות בפריז

 .הציג תערוכות יחיד במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח בקיבוץ הזורע, סדנאות האמנים בתל אביב, ובגלריה עינגע בתל אביב
.הציג במבחר תערוכות קבוצתיות במוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, הגלריה בפרובידנס קולג' רוד איילנד, מוזיאון חיפה ובסדנת ההדפס ירושלים

.השתתף בפרויקט אמן-מורה במסגרת מלגת משרד התרבות והספורט ב2015
.זוכה פרס אן וארי רוזנבלט לאמנות עכשווית בישראל לשנת 2021

.זוכה פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס לשנת 2022

https://shayzilberman.com

30/08/2022 10:40:16studio.dafna@gmail.comדפנה שלום Dafna Shalom הדגהה The Tale 050-7227395 7000 ןכ תושים וגואש על דפי ברייל. מהדורה של ההגדה של פסח2022 7000 רוטפ ןכ 45.5x59 ס״מ https://drive.google.com/open?id=1nq_38iifCI3_ZT3XVsMWqU6mCoJvnYDhDafna Shalom studied and worked at the International Center for Photography in New York, and graduated from Hunter College with a degree in fine arts. Using photography, video, drawings and mixed media Shalom developed a personal visual vocabualry that is ceremonial and conceptual, minimalist and emotional. Her works suggest corporal fragility, otherness and power relations and are in private and public collections internationally.  Exhibited  in venues like: CCCB Barcelona, Oslo Kunstforening, Norway, The Minnesota Center for Photography, USA,  The Jewish museum NYC,  Petach Tikva Museum,  Israel,  The National Gallery, New Delhi, The HVCCA, Peekskill, USA,  The Haifa Museum, Israel, , Tallin Art House, Estonia, and more.  recipient Ostrovsky grant, 2018, mifasl hapais grants, Rabinovich grant 2011

30/08/2022 13:16:44taliabenabu@gmail.comטליה בן אבו Talia Benabu I אומבריה Umbria I 0512375477 4000 2015 ציור שמן אל 4000 השרומ ןכ 40X30 https://drive.google.com/open?id=1GRTJsSvjSnYxHV5D7OHZheFllr1hrkrG

 .טליה בן אבו ילידת ירושלים 1984, ציירת ואמנית הדפס. טליה למדה תולדות האמנות ופילוסופיה לתואר ראשון וציור במסלול כיתת המאסטר של הסדנא לציור ורישום של ישראל הרשברג בירושלים
 .בברלין, שם הציגה את תערוכת היחיד האחרונה שלה. כיום טליה חיה ויוצרת בחיפה, היא חברה בקאופרטיב 'הנביאים בית ספר לאמנות' שם היא גם מלמדת ציור והדפס Helle Coppi בין השנים 2014-2020 חיה בגרמניה, הציגה והשתתפה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בגרמניה וברחבי אירופה. מיוצגת על ידי גלריה

30/08/2022 13:20:40toony117@gmail.comהילה טוני נבוק Hilla Toony Navok רישום ללא כותרת Untitled Drawing 0544818227 1850 עפרונות צבעוניים ופסטל על נייר2022 אל 1850 השרומ ןכ !בהצלחה ס״מ 29*26 https://drive.google.com/open?id=1Ewexdgiht7NUYBnhyX4x9jPoE-Anzil6
30/08/2022 13:26:22toony117@gmail.comהילה טוני נבוק Hilla Toony Navok רישום ללא כותרת Untitled Drawing 0544818227 2300 עפרונות צבעוניים ופסטל על נייר2022 אל 2300 השרומ ןכ ס״מ 40 *27 https://drive.google.com/open?id=13lvY3kQ95IetHkzJxp4hrJBxWjlehnMp

30/08/2022 13:41:01taliabenabu@gmail.comטליה בן אבו Talia Benabu II אומבריה Umbria II 0512375477 4000 2015 ציור שמן אל 4000 השרומ ןכ 40X30 https://drive.google.com/open?id=1f81dGneUzwXuqq4Y7QbBM9paRLQeDQLD

 .טליה בן אבו ילידת ירושלים 1984, ציירת ואמנית הדפס. טליה למדה תולדות האמנות ופילוסופיה לתואר ראשון וציור במסלול כיתת המאסטר של הסדנא לציור ורישום של ישראל הרשברג בירושלים
 .בברלין, שם הציגה את תערוכת היחיד האחרונה שלה. כיום טליה חיה ויוצרת בחיפה, היא חברה בקאופרטיב 'הנביאים בית ספר לאמנות' שם היא גם מלמדת ציור והדפס Helle Coppi בין השנים 2014-2020 חיה בגרמניה, הציגה והשתתפה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בגרמניה וברחבי אירופה. מיוצגת על ידי גלריה

https://drive.google.com/open?id=1b8fUTjQ3pBwJcuyZ0N3ZcmSW2SwH_V5t
https://drive.google.com/open?id=1yEuV_RI7iroaKKV4h6tlrOW2MRaQctb1
https://drive.google.com/open?id=14QTqFLHcmcfLlcQs-r-RCxtKMwjMshAj
https://drive.google.com/open?id=1ym06V7tKsSlpV063QAI6jF4e_TLRCQ7j
https://drive.google.com/open?id=1F_J4lzeHt6b5hL9o9Ori8g__EEKeHJv1
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