טל אמיתי-לביא
ילידת ישראל1969 ,
מיוצגת על ידי גלריה שלוש ,תל אביב
אתרwww.talamitai-lavi.com :
לימודים
2010-2008

תואר שני באמנות יצירה ,אוניברסיטת חיפה

2006-1996

תואר ראשון בתכנית הרב -תחומית באמנויות ,אוניברסיטת תל אביב

1994-1991

בית הספר לאמנות ,המדרשה ,מכללת בית ברל ,כפר סבא

תערוכות יחיד  /פרוייקטים משותפים
2021

 ,Homelineתערוכה משותפת עם טל פרנק ,לוקוסט פרוג'קטס ,מיאמי

2019

שברירים ,תערוכה משותפת עם אמיר תומשוב ,גלריה שלוש ,תל אביב

2017

ירוק בחוץ ,אדום בפנים ,גלריה בסיס ,הרצליה .אוצרת :שלומית ברויר

2014

 ,Light Constructionגלריה שלוש לאמנות עכשווית ,תל אביב

2010

דואט ,גלריית החדר ,תערוכה משותפת עם דינה שנהב .אוצרת :נטע גל-עצמון

2004

אושר )זמני( ,מוזיאון ינקו-דאדא ,עין-הוד; מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית;
הגלריה העירונית לאמנות ,מרכז תרבות ע"ש סמילנסקי ,רחובות .אוצרת:
תמי כץ-פרימן

2001

א' -אוהל  /ב' זה בית ,נגא גלריה לאמנות עכשווית ,תל אביב

1996

אנחנו משפחה קשורה ,גלריית הקיבוץ ,תל אביב .אוצרת :טלי תמיר

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2020

זמן ,המוזיאון לאמנות האיסלאם ,ירושלים .אוצרים :ערן שביט ושיר מלר -ימגוצ'י
גוף ראשון .טבע שני; הביאנלה לאומנויות ולעיצוב ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל
אביב .אוצרים ראשיים :אנריאטה ברונר ויובל סער

2019

מלון אוטופיה, Lighthouse ,תל אביב .אוצרת :דנה גילרמן
קו על תו; אמנים יוצרים על דפי תוים ,מוזיאון בית ראובן ,תל אביב .אוצרת:
כרמלה רובין

2017

לא שחור ולא לבן ,הביאנלה לאמנות עכשווית ,נקאנוג'ו ,יפן .אוצרת :שיר מלר-
ימגוצ'י

לעמל יולד; עמלנות באמנות ,הגלריה העירונית כפר סבא .אוצרת :מאירה
פרי-להמן
2016

נורדארט  ;2016מעגל החיים ,גרמניה .אוצרת :כרמית בלומנזון
חוטים וקשרים ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .אוצרת :דניאלה שלו
 ,Arte Laguna Prizeתערוכת העולים לגמר ,ארסנלה ,ונציה ,איטליה.
אוצר :איגור זאנטי
מלאכת נשים ,הגלריה העירונית ,רעננה .אוצרת :אורנה פיכמן
צומח/דומם ,סדנאות האמנים ,ירושלים ,אוצרת :תמר גיספן-גרינברג

2015

 ,Visions of Placeגלריה סטדמן ,ניו ג'רסי .אוניברסיטת טוסון ,ארה"ב
אוצרים :מרטין רוזנברג וסוזאן אייזקס
משחקי קופסא ,המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין ,ירושלים .אוצרת :נאוה ברזני
על קווי הדמיון ,מוזיאון תל אביב לאמנות .אוצרת :שרה ריימן-שור

2014

שותפים ,גלריה שלוש לאמנות עכשווית .אוצרת :טל אמיתי-לביא

2013

רשמים  :Vמעבר לנייר ,הביאנלה הארצית לרישום ,בית האמנים ,ירושלים .אוצרת :טל יחס
על נייר ,גלריה שלוש לאמנות עכשווית ,תל אביב
תעתועים ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ,אוצרת :דניאלה שלו
רישום בטאבו ,גלריה בנימין ,אוצרת :שירה גפשטיין מושקוביץ

2012

 8קוב חלל מוזיאון ,מוזיאון תל אביב לאמנות .אוצרות :נילי גורן ,נוגה דוידסון ,סאלי הפטל-נוה

2011

מרקם ישראלי :אמנות ישראלית עכשווית באוסף הכנסת ,ירושלים
קו התפר ,דנה גלריה לאמנות ,יד מרדכי ,אוצרת :רוית הררי

2010

אמנות ישראלית ואמנות בינלאומית ,סותבי'ס ,ניו יורק
אתחל מחדש ,תערוכת פתיחה חגיגית של גלריה שלוש החדשה ,תל אביב
ואין לך דבר שאין לו מקום ,בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי ,תל אביב .אוצרת :מורן שוב
שש:שש ,אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרוח ,החוג לאמנות ,תערוכת בוגרי התואר
השני באמנות יצירה .אוצרים :אורי קצנשטיין ופיליפ רנצר
צבע טרי  ,3היריד הישראלי לאמנות עכשווית .אוצרים :יפעת גוריון עופר ,מתן דאובה

2009

בארטארט ,גלריה  ,P8תל אביב
צבע טרי  ,2היריד הישראלי לאמנות עכשווית .אוצרים :יפעת גוריון עופר ,מתן דאובה
בית הרוחות של מאני ,בית מאני ,תל אביב .אוצרים :יפעת גוריון עופר ,מתן דאובה

2007

מרחב ביניים ,מוזיאון פתח תקווה לאמנות .אוצרת :דרורית גור אריה

2006

פאטאמורגנה :אשליה ותעתוע באמנות העכשווית ,מוזיאון חיפה לאמנות .אוצרת :תמי
כץ-פרימן

2004

שברים :פסיפס ואקטואליה ,זמן לאמנות ,תל אביב .אוצרת :נטע גל-עצמון
זמן לאהבה :דימויים של אהבה רומנטית באמנות ישראלית עכשווית ,זמן לאמנות ,תל
אביב .אוצרת :תמי כץ-פרימן

2003

מגירות ילדות ,הגלריה העירונית לאמנות ,מרכז תרבות ע"ש סמילנסקי ,רחובות .אוצרת:
אורה קראוס
אוברקרפט :אובססיה דקורציה ויופי נשכני ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת
חיפה; עמותת הציירים והפסלים ,תל אביב .אוצרת :תמי כץ-פרימן
ישראלי עכשווי ,גלריה רוברט סנדלסון ,לונדון .אוצרים :תמר ארנון ,אלי זגורי
אמניות מורות ,הגלריה לאמנות ,מכללת אורנים ,טבעון

2002

אובייקט ישראלי :עניין של זמן ,בית האמנים ,ירושלים; המוזיאון הלאומי
למדע ,תכנון וטכנולוגיה ,חיפה .אוצרת :צופיה דקל
גבולות הפיסול :פיסול ישראלי בין אמנות ,מדע ותעשייה ,גני התעשייה תפן ועומר; הגלריה
לאמנות ע"ש אברהם ברון ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
אוצרים :רותי אופק ,פרופ' חיים פינקלשטיין ,חיים מאור
חדר ישראלי ,משכנות שאננים ,ירושלים .אוצרת :נירית נלסון
שאלה של טעם :אוכל באמנות ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .אוצרות :חגית אלון,
סמדר גפני

2001

צעצוע של פיסול ,מוזיאון בת ים לאמנות ,בית ריבאק; מוזיאון ערד; הגלריה
העירונית ,כפר סבא .אוצרות :הלי גוברין ,מירי טרגן
דיוקן עצמי ,גלריה בצלאל ,תל אביב

2000

הזוג המושלם ,נגא גלריה לאמנות עכשווית ,תל אביב
ארטיק  ,2תערוכת הזוכים במלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל ,המוזיאון
לאמנות ישראלית ,רמת גן .אוצר :סורין הלר

מלגות ,מענקים ,פרסים וציון לשבח
2021

מענק "ארטיס" להפקת התערוכה  ,Homelineלוקוסט פרוג'קטס ,מיאמי

2019

מענק יצוא תרבותי מאת הקרן ליוצרים עצמאיים מטעם משרד התרבות
להפקת התערוכה  ,Homelineלוקוסט פרוג'קטס ,מיאמי

2018

מענק רזידנסי מטעם "ארטיס"The Fountainhead Residency, Miami ,

2016

 ,Arte Laguna Prizeעשרת העולים לגמר בתחרות הפרס ,ארסנלה ,ונציה
 ,Blooom Award by Warsteinerקלן ,גרמניה" ,טופ  ,"70ציון לשבח

2014

מועצת הפיס לתרבות ואמנות ,מענק הוצאה לאור של קטלוג התערוכה
Light Construction

2010

פרס "בחירת הפטיש" ,בית המכירות הפומביות הבינלאומי סותבי'ס ,יריד
"צבע טרי "3

2004

קרן ברכה ,מענק סיוע בהפקת הקטלוג והתערוכה אושר )זמני(

2003

מלגת אמן-מורה ,משרד המדע ,התרבות והספורט

2002

מלגת אמן-מורה ,משרד המדע ,התרבות והספורט

1997

קרן התרבות אמריקה-ישראל )קרן שרת(

1996

קרן התרבות אמריקה-ישראל )קרן שרת(

1993

מלגת הצטיינות מטעם בית הספר לאמנות ,המדרשה

1992

מלגת הצטיינות מטעם בית הספר לאמנות ,המדרשה

אוספים
אוסף מוזיאון ישראל ,ירושלים
אוסף מוזיאון פתח-תקווה
אוסף הכנסת ,ירושלים
אוסף אוניברסיטת חיפה
אוסף גלילה ברזילי-הולנדר,בלגיה
אוסף ארי ואן רוזנבלט ,לוס אנג'לס
אוסף משפחת ברנדס ,תל אביב
אוסף עמי וגבי בראון
אוסף בנק הפועלים
אוסף יפעת גוריון עופר
אוסף סיביל גולדפיינר
אוסף עורך הדין חיים שטנגר
אוספים פרטיים בארץ ובעולם

הוראה
-1994

מורה לאמנות בתיכון "בן צבי" ,קריית אונו ,המגמה לאמנות ולעיצוב

 2010-2005מרצה במכללת בית ברל ,הפקולטה לאמנויות "המדרשה"
-2007

אמנית סל תרבות ארצי
מרצה אורחת בשנקר ובבצלאל

שהות אמן
2021

Locust Projects, Miami

2019

 ,Radio 28, International Residency Programמקסיקו

2018

The Fountainhead Residency, Miami

2017

נקאנוג'ו ,יפן

2016

 ,AFAR Residencyיערות הכרמל

