
יהי תורג׳מן ל
נולדה 1985 בפתח תקווה, ישראל; חיה ועובדת בתל אביב ובטורינו.

השכלה
תואר שני באמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב   2012-14

תואר ראשון באמנות בהצטיינות, בצלאל אקדמיה לאמנות     2006-10
ועיצוב, ירושלים   

  -École National Superior des Beaux ,חילופי סטודנטים   2008
Arts, פריז   

יחיד תערוכות 
Ncontemporary ,A View of One's Own, מילאנו,    2021

אוצרת: פדריקה ברלטה   
Quartz Studio ,Unearth, טורינו. אוצרת: ד״ר נועם סגל   2021

Temporary Estate ,WELCOME, ניו יורק.    2018
אוצרת: אלה לוויט   

Edit ,Geapolitica, טורינו. אוצרת: פדריקה ברלטה   2017
Center of Gravity, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב   2016

מנגד, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח, קיבוץ      
הזורע, ישראל. אוצרת: שיר מלר-ימגוצ‘י   

   Le Corridor, Cité Internationale des Arts, Site ,מכתוב   2015
du Marais, פריז. אוצרת: אפי גן   

תיקון-עולם, תערוכת גמר תואר שני, בצלאל אקדמיה לאמנות      2014
ועיצוב, תל אביב          

כושי-אטלס, גלריה ג‘ולי מ‘, תל אביב   2013
2101, חלל פרויקטים, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב     

פרדה לבנה, פרויקט רוטשילד 69, תל אביב.    2012
אוצרת: ד״ר נועם סגל            

מראה מקום, גלריה ג‘ולי מ‘, תל אביב   2011

תערוכות קבוצתיות נבחרות
   ,Fundación Pablo Atchugarry ,At Memory's Edge   2022

מיאמי. אוצרת: לונה גולדברג   
חפירות, אמנות מזמן עכשיו, מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים.      2021

אוצרת: שירה פרידמן   
נופי-גוף, מוזיאון ישראל, ירושלים. אוצרת: עדינה קמיאן-קשדן   2020

20 שנים, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב            
לא בעדן, הביאנלה של ירושלים 2019, מכון ון ליר בירושלים.    2019 

אוצרת: ורה פלפול         
Self-Centered Room, ״בחזרה לארטפורט״, ארטפורט,   

תל אביב. אוצרת: ורדית גרוס   
Ncontemporary ,DA/A, מילאנו. אוצרת: פדריקה ברלטה    

המאמינים, מוזיאון בת ים לאמנות, ישראל. אוצרת:    
הילה כהן-שניידרמן      

צורת הדברים שיבואו, גלריה ביתא, ירושלים. אוצרת: סמדר צוק   
צבע גוף, גלריה דנה, קיבוץ יד מרדכי, ישראל. אוצרת: רווית הררי   
לא גוף לא אדמה לא דם לא ארץ, מוזיאון בר-דוד לאמנות      

ויודאיקה, קיבוץ ברעם, ישראל. אוצר: אבי איפרגן   
,Only Through Time Time is Conquered   2018

Dittrich & Schlechtriem Gallery, ברלין   
NARS Foundation ,Fluid Currency, ניו יורק.    

אוצרת: אדל אייזנשטיין   
קדם–קודם–קדימה, המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב.    

אוצר: ניקולה טרצי       
NonFinito” ,Dig as High as you Can“, ארטפורט,   2017

תל אביב. אוצרת: ורדית גרוס                        
לא תעשה לך, מוזיאון על התפר, ירושלים. אוצר: רפי אתגר   

ְמַאּסֵף, מוזיאון אשדוד לאמנות, אשדוד, ישראל.    
אוצרים: יובל ביטון ורוני כהן בנימיני   

דרכי אמנים בד‘ אמות, אוסף קופפרמן, קיבוץ לוחמי הגיטאות,      
ישראל. אוצר: יונה פישר   

שוכני בתי חומר, קיר אמן, תומר אזולאי מארח את ליהי תורג׳מן,    
סדנאות האמנים, ירושלים    

שובו של הנייר / מחשבות על רישום, רשמים VI, הביאנלה      2016
השישית לרישום, בית האמנים ירושלים. אוצרות:   

סאלי הפטל-נוה ועדנה מושנזון   
והזוכים הם: פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב      

לשנת 2015, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, ישראל   
Post-postmodernism ≠ Utopia, מוזיאון חיפה לאמנות,    

ישראל. אוצרת: סבטלנה ריינגולד   
מדהים! מהמם! מופלא!, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, ישראל.   

אוצרת: דורית לויטה הרטן   
מוטיב חוזר בכלי קודש ובאמנות עכשווית, מוזיאון מאנה כ״ץ,      

חיפה, ישראל. אוצרת: סבטלנה ריינגולד   
ההבטחה, גלריה Minotaur, פריז   2015

Take, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל-אביב   
,La Galerie ,No Form all Substance   

Cite Internationale des Arts, פריז   
חד גדיא, גלריית התואר השני לאמנות בבצלאל, תל אביב.      

אוצרת: ד״ר נעם סגל   
שטח הפקר, בית האמנים בירושלים. אוצרת: מרי שק   2014

קיר בעיר, פרויקט חוץ עירוני מטעם עריית תל אביב. אוצרת:      
עדנה מושנזון   

מומנטום, פריז-תל אביב-פריז, גלריה Minotaur, תל אביב.      2013
אוצרת: מרי שק   

להשאיר סימן, ״רשמים V - מעבר לנייר״, הביאנלה       
החמישית לרישום, סדנת ההדפס ירושלים. אוצרת: אירנה גורדון  

מעבורת חלל, סטודיות פתוחים, תל אביב. אוצרת:   2012
הילה כהן-שניידרמן   

Million Dollar Highway, יריד צבע טרי 5, פרויקטים      
מוזמנים, תל אביב   

יריד צבע טרי 4, תל-אביב   2011
שיבא גאלה, כריסטי׳ס, בית נשיא גרמניה, ברלין   

חלון אחורי, גלריה דן, תל אביב. אוצרת: רווית הררי   
Stop Motion, גלריה דן, תל אביב. אוצרת: רווית הררי   

מלגות ופרסים 
קטלוגים וספרי אמן, מועצת הפיס לתרבות ואמנות   2020

מלגת ארטפורט לנסיעת מחקר ללימודי פרסקו, פירנצה   2017
פרס האמן הצעיר מטעם משרד התרבות והספורט   2015

פרס הצטיינות ועוזרת הוראה, בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב,     2013
ירושלים   

פרס ע“ש לורן ומיטשל פרסר על הצטיינות בתחום הציור, בצלאל     2010
אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים   

פרס ע“ש יוסף ועדה בולאפיו עבור הצטיינות יתרה בלימודי    2009
המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות      

ולעיצוב, ירושלים   

תכניות שהות
The Fountainhead Residency, מיאמי   2021

 ,International Studio & Curatorial Program (ISCP)   2018
ניו יורק   

NARS FOUNDATIONE, ניו יורק (מלגת ארטיס)   
Fondazione Spinola Banna Per L’Arte, איטליה   2017

ארטפורט, תל אביב, ישראל   2016-7
Cité Internationale des Arts, פריז   2015




