ליהי תורג'מן ( )1985
lihi209@gmail.com
עבודותיה עוסקות בחלל בהקשריהם המרובים תוך התייחסות למקום הספציפי בו נוצרו ולמרחב בו הן מוצבות.
הציורים מתאפיינים בפורמטים לא שגרתיים ובקנה מידה גדול ולרוב הם תוצר של תהליכי עבודה ממושכים הכוללים
טיפול אינטנסיבי בפני השטח של הבד ובעיסוק בקנה מידה של הגוף מול העולם .הדימויים המופיעים בגוף העבודות
מגיעים משדות מחשבה שונים כגון :מדע ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ומיתולוגיה ומבליטות תנועה בין הפיגורטיבי למופשט ובין
המקרי למדעי.

השכלה
2012-14
2006-10
2008

תכנית ללימודי המשך באמנות )  ,( MFAבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,תל אביב
לימודי תוארראשון ) (BFAהמחלקה לאמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
חילופי סטודנטים "  ,"École National Superior des Beaux-Artsפריס ,צרפת

פרסים/תכניות
 ,ISCPתכנית שהות אמן ,ניו-יורק.
 ,NARS FOUNDATIONEתכנית סטודיו ,ניו-יורק.
 ,)FONDATIONE SPINOLA(RESOתכנית שהות אמן ,טורינו,איטליה.
מלגת 'ארטפורט' ע"ש קרן אריסון תל-אביב-יפו
פרס האמן הצעיר מטעם משרד התרבות והספורט
שהות אמן ,קריית האמנים בפריס (הסיטה)
פרס הצטיינות ועוזרת הוראה ,בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים.
פרס ע"ש לוריין ומיטשל פרסר על הצטיינות בתחום הציור ,בצלאל אקדמיה לאמנות ,ירושלים
פרס הצטיינות המחלקה לאמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים
פרס ע"ש יוסף ועדה בולאפיו ,עבור הצטיינות יתרה בלימודי המחלקה להיסטוריה
ותיאוריה ,בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים
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2016
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תערוכות יחיד
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

 ,Temporary state ,WELCOMEברוקלין ,ניו יורק
 ,EDIT , GEAPOLITICAטורינו ,איטליה
 ,Center of gravityגלריה זומר ,תל -אביב/יפו
מנגד מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות המזרח ,קיבוץ הזורע ,ישראל .אוצרת :שיר מלר-ימגוצ'י
מכתוב ,Cite international des-arts ,פריס.אוצרת :אפי גן
תיקון-עולם ,תערוכת גמר ,MFAבצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,תל-אביב/יפו
' ,'2101חלל פרויקטים ,גלריה זומר ,תל-אביב/יפו
כושי-אטלס  ,גלריה ג'ולי מ' ,תל-אביב/יפו
פרדה לבנה ,פרויקט רוטשילד  ,69תל-אביב/יפו.אוצרת :נועם סגל
מראה מקום ,גלריה ג'ולי מ' ,תל-אביב/יפו

קבוצתיות
2020
2019

נופי-גוף ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .אוצרת :עדינה קמיאן קשדן .
 , DA/Aגלריה  , Ncontemporaryמילאנו .אוצרת  :פדריקה ברלטה
לא בעדן  ,הביאנלה של ירושלים .אוצרת :ורה פלפול
 ,Self centered roomארטפורט  ,תל אביב .אוצרת :ורדית גרוס
המאמינים ,מוזיאון בת ים לאמנות .אוצרת :הילה כהן-שניידרמן

2018

צורת הדברים שיבואו ,גלריה ביתא ,ירושלים .אוצרת :סמדר צוק-פרננד
צבע גוף ,גלריה דנה  ,קיבוץ יד מרדכי ,ישראל .אוצרת:רווית הררי
לא גוף לא אדמה לא דם לא ארץ ,מוזיאון בר-דוד ,קיבוץ ברעם ,ישראל .אוצר:אבי איפרגן
קדם–קודם–קדימה ,CCA ,המרכז לאמנות עכשווית ,תל-אביב .אוצר :ניקולה טרצי ONLY
 , DITTRICH & SCHLECHTRIEM ,THROUGH TIME TIME IS CONQUEREDברלין
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 ,NARS Foundation , Fluid currencyניו-יורק ,אוצרת :אדל אייזנשטיין
לא תעשה לך ,מוזיאון על התפר ,ירושלים .אוצר :רפי אתגר
 ,Dig as High as You Can /NON FINITOארטפורט תל אביב-יפו .אוצרת :ורדית גרוס
ְמאַ ֵּסף :חדש באוסף המוזיאון ,אוצרים :יובל ביטון ,רוני כהן בנימיני
דרכי אמנים בד’ אמות  ,אוסף קופפרמן ,לוחמי הגיטאות,ישראל .אוצר :יונה פישר
רשמים  ,VIהביאנלה השישית לרישום ,ירושלים
והזוכים הם :פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב ,מוזיאון הרצליה לאמנות,הרצליה,ישראל.
 ,Post-postmodernism ≠ Utopiaמוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה .אוצרת :סבטלנה ריינגולד
מדהים! מהמם! מופלא ! ,מוזיאון פתח-תקווה לאמנות ,פתח תקווה .אוצרת :דורית לויטההרטן
מוטיב חוזר בכלי קודש ובאמנות עכשווית  ,מוזיאון מאנה-כץ ,חיפה ..אוצרת :סבטלנה ריינגולד
אני המשורר והיא העולם  ,בית גורדון לונדון ,ראשון-לציון ,ישראל .אוצרת :אפי גן
 ,Takeגלריה זומר ,תל-אביב/יפו
 ,Cite International des Arts ,LA GALERIE ,No Form all Substancesפריס
חד-גדיא ,גלריית התואר השני לאמנות בבצלאל ,תל-אביב/יפו  .אוצרת :נעם סגל
ההבטחה ,תערוכת ויטרינה ,גלריה מינוטאור ,פריס
שטח הפקר ,בית האמנים בירושלים ,ירושלים .אוצרת :מרי שק
קיר בעיר ,פרויקט חוץ עירוני מטעם עריית תל אביב ,עבודה מוזמנת לקיר המזרחי
של בניין עריית תל אביב ,ישראל .אוצרת :עדנה מושנזון
הביאנלה לרישום  ,סדנת ההדפס ,מוסררה ,ירושלים .אוצרות :טל יחס ואירנה גורדון
'מעבורת חלל' ברנר  17א' ,תערוכה בסטודיו ,תל-אביב/יפואוצרת :הילה כהן שניידרמן
תקרה גבוהה ,מגדל פרישמן ,תל-אביב/יפו .אוצרת :ליז חגג'
מ ו מ נ ט ו ם  ,פריס – תל אביב – פריס ,גלריה מינוטאור ,תל-אביב/יפו .אוצרת :מרי שק
 ,2011Abdominal painגלריה  ,ST-ARTיפו .אוצרת :ליאורה בלפורד
'שיבא' גאלה ,בית נשיא גרמניה ,ברלין.
יריד צבע טרי  ,4תל-אביב/יפו  .אוצרים :יפעת גוריון ומתןדאובה
חלון אחורי  ,גלריה דן ,תל-אביב/יפו  .אוצרת :רווית הררי
 ,Stop-motionגלריה דן ,תל-אביב/יפו.אוצרת :רווית הררי
פנים אל פנים ,הגלריה של האוניברסיטה המורמונית ,ירושלים .אוצרת :נעמי ויינשטיין
יריד צבע טרי ,5פרויקטים מוזמנים ,תל-אביב/יפו
אמנות ישראלית  ,גלריה  ,FERRATEתל-אביב/יפו .אוצרת :שירי בן-ארצי
מנופים ,גלריה 'מאי' ,מרכז אמנות ירושלים ,ירושלים .אוצר :מתן ישראלי
עץ הדעת ,גלריה הדסה ,ירושלים .אוצרת :עפרה צוקר
קבלת פנים ,מרכז ביכורי העתים ,תל-אביב/יפו
'מחנה רמלה – ישראלי,ערבי,גרמני' ,הגלריה העירונית רמלה ,אוצר :דויד וקשטין

