מרב שין בן-אלון
 ,1965ילידת תל אביב
www.meravshinn.com
meravshinn@gmail.com
050-7449526
סטודיו :סדנאות האמנים ,התבור  ,32תל אביב-יפו
-------------------------------

לימודים
2013-2009

 M.Aבהצטיינות ,התכנית הבינתחומית באמנויות ,הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטת תל אביב

1991-1990

 New York Studio Schoolניו  -יורק

1986-1990

 B.F.Aבהצטיינות ,המחלקה לאמנות ,בצלאל ,האקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים

פרסים ,תמיכות ,ושהות אמן
2019

מענק תמיכה מ'הקרן ליוצרים עצמאיים' מטעם משרד התרבות והספורט לנובלה הגרפית 'חמש רגליים'

2018

מענק תמיכה מ'מפעל הפיס' לנובלה הגרפית 'חמש רגליים'
מענק תמיכה בהקמת תערוכה ,בסיוע המחלקה לאמנויות ,אגף התרבות ,עיריית ת"א-יפו
וקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל אביב
הזמנה לשהות אמן ותערוכה ,גלריה  ,K70לובק ,גרמניה

2016

נסיעה בהזמנת המכון הפולני ,ל  ,Warsaw Gallery Weekendפולין

2015

תכנית שהות אמן ,הסימפוזיון הבינלאומי לציור “,”Mark Rothko 2015
 ,The Daugavpils Mark Rothko Art Centreלטביה
תמיכה במימון הוצאות נסיעה ,שגרירות ישראל בלטביה
תכנית שהות אמן ,אמנות  -אדריכלות ערד

2014

פרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות והספורט
מענק תמיכה בהקמת תערוכה ,בסיוע המחלקה לאמנויות ,אגף התרבות ,עיריית ת"א-יפו וקרן
יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל אביב

-2013

טודיו לאמן ,סדנאות האמנים ,תל אביב

2005

פרס עידוד היצירה מטעם משרד המדע התרבות והספורט

2003

תמיכה בהוצאת קטלוג אמנות ,קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות ,תל אביב

1990

פרס ראשון לציור לבוגרים מצטיינים ע"ש מארי פישר ,המחלקה לאמנות ,בצלאל

1989

מלגת קרן שרת ,קרן תרבות אמריקה  -ישראל

1988

פרס הצטיינות בלימודים ,המחלקה לאמנות ,בצלאל

תערוכות יחיד וזוגיות
2019

 /Zusammen.Projectמרב שין בן-אלון וג'נין גרבר ,גלריה מנשר לאמנות ,תל אביב

2018

 / Together-Zusammenמרב שין בן-אלון וג'נין גרבר ,גלריה  ,K70לובק ,גרמניה
תיק חבצלת /אמנית אורחת בתערוכה של ליאוני שיין ,גלריה הקיבוץ תל אביב

2016

 / 70גלריה בסיס ,בסיס לאמנות ותרבות ,הרצליה

2015

חמישה קירות  /גלריית הקיבוץ ,תל אביב

2014

ספרי משהו על התמונה הזו / ...בית תמי ,תל אביב

2008

הזמן האדום  /גלריה  ,10בית מיכל ,רחובות

2006

מעבורת  /מרב שין בן-אלון וגליה גור זאב ,הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב

2005

בית  /הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב

2003

משתפי פעולה  /מרב שין בן-אלון ורם סמוכה ,המשכן לאמנות עין-חרוד ,עין חרוד ( ) .Cat
לילה טוב שינה מתוקה  /גלריה נחשון ,קיבוץ נחשון

2002

סיפורים במסדרון  /הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב

1999

בין הסטודיו למקום אחר  /דפנה נאור ,מקום לאמנות עכשווית ,ירושלים

1997

על הרצפה  /גלריה משרד בתל – אביב ,תל אביב

1996

מרב שין בן-אלון  /הגלריה בבורוכוב ,תל אביב ( ) .Cat

1993

סדרת נדבך לאמנים צעירים  /בית האמנים ,ירושלים

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2021

 ,Syntax Error/ Giudecca-Art-Districtונציה (עתידית)
הבובות של קרולה  /גלריה זוזו ,עמק חפר
מטען חורג  /הגלריה של מרכז ההנצחה ,טבעון
סוד הצמצום  /בית האמנים ,תל אביב
אמנות בתחנות אוטובוס  /אוהבים אמנות עושים אמנות ,בחסות עיריית תל אביב-יפו

2019

 /Transparentגלריה  ,Xpon- artהמבורג
שמלה ,סימלה  -שיבה לאנתיאה /גלריה אגריפס  ,12ירושלים

2018

 /Syntax Errorחלל לאמנות  ,Lewisham ArtHouseלונדון
מיומנו של אמן  /מוזיאון הרמן שטרוק ,חיפה

2017

 ,The Mark Rothko Art Centre / Redלטביה
מים ,לב ,פנים  /הביאנלה של ירושלים 2017
עגלה מלאה  /הגלריה בבית חנקין ,כפר יהושוע

2016

 / NordArtהביתן הישראלי בתערוכה הבינלאומית ,בודלסדורף ,גרמניה ( ) .Cat
חוטים וקשרים  /אגף הנוער ,מוזיאון ישראל ( ) .Cat

2015

 / Mark Rothko Symposium 2015מוזיאון מארק רותקו ,דאוגבפילס ,לטביה
והזוכים הם /...תערוכת פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב ,מוזיאון תל אביב

2013

מן המוכן  100 /שנה לרדי מייד ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה
בין גוף לגופיה  /גלריה בנימין ,תל אביב

2012

דרך מורה  /קרן טראמפ בשיתוף בית ספר מוסררה ,בית עמיעד ,יפו ( ) .Cat

2011

אוצרים בע"מ  /מוזיאון פתח תקווה לאמנות ,פתח תקווה ( ) .Cat
איך אני למטה למעלה  /גלריה  ,121תל אביב

2010

רווחים  /הגלריה במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ,חיפה
ואין לך דבר שאין לו מקום  /בית האמנים ,תל אביב ( ) .Cat

2009

סיפור  /גלריה  ,P8יפו
אלימות רישומית  /גלריה  5מקום לאמנות ,תל אביב
עכשיו אני  /הגלריה על הצוק ,נתניה ( ) .Cat

2008

הצופה המובלע של האמנות הישראלית  /הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב
מרחב מוגן  /גלריה נחשון ,קיבוץ נחשון

2007

לא תראו  /הגלריה לאמנות ,אום אל פחם

2006

הזוכים  /תערוכת זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ( ) .Cat

2004

לשלוף שפן מהכובע  /הגלריה העירונית ,רחובות והגלריה של מרכז ההנצחה ,טבעון
אמנות הארץ  /נעורים געגוע מתחם תחנת הכוח רידינג ,תל אביב

2001

ידיים  /אגף הנוער ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

2000

 / Magazine Camp 2000מוזיאון ווטארי ,טוקיו

1996

החלק המלא של הסימן  / 3 ,2 ,1עמי שטייניץ אמנות עכשווית ,תל אביב
 37אמנים דנים ובינלאומיים  /גלריה  ,Zenitקופנהגן ( ) .Cat

1994

ציור צילום ציור  -השרייה  /הסדנא לאמנות ,יבנה
ציור מעל ומעבר  /המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת-גן ( ) .Cat
דגלים  /אמנות לעם ,מוזיאון אשדוד ,אשדוד

1992

 ,Washington Square East Galleries 80 / Small Worksניו-יורק

1990

תערוכת זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה-ישראל  /מוזיאון תל אביב לאמנות ,תל אביב

ספרי אמן וקטלוגים
2020

חמש רגליים  /נובלה גרפית ,הוצאה עצמית ,תל אביב ,בתמיכת מועצת הפיס והקרן ליוצרים

2015

 / dBookספר אמן ,רישומים  ,2013-2014הוצאה עצמית ,תל אביב

2004

משתפי פעולה  /קטלוג תערוכה ,מרב שין בן-אלון ורם סמוכה ,המשכן לאמנות עין-חרוד

2005

פרויקט פסאג' -אוצרת ,עורכת וכותבת /קטלוג המיצבים  ,2003-2005הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב

1996

מרב שין בן-אלון  /קטלוג תערוכת יחיד הגלריה בבורוכוב ,תל אביב

קטלוגים וטקסטים של תערוכות נבחרות
2018

 /Syntax Errorקטלוג תערוכה בתמיכת אוניברסיטת  ,Goldsmithלונדון

2016

 ,NordArtתערוכת אמנות בינלאומית ,הביתן הישראלי ,בודלסדורף ,גרמניה

2011

אוצרים בע"מ  /קטלוג תערוכה ,טקסט:רויטל בן-אשר פרץ ,מוזיאון פתח תקווה לאמנות ,פתח-תקווה

2009

עכשיו אני  /הגלריה על הצוק ,טקסט :מוניקה לביא ,נתניה

2003

גליה בר-אור ,טקסט לקטלוג 'משתפי פעולה' ,המשכן לאמנות עין-חרוד

2001

תמנע רוזנהיימר ,רשות היחיד ח' ,במה לאמן יחיד במסגרת הליקון כתב העת לאמנות

גלריה  ,Zenitקופנהגן 37 ,אמנים דנים ובינלאומיים

1996

אילנה טננבאום ,טקסט לקטלוג תערוכת יחיד ,הגלריה בבורוכוב
1994

ציור מעל ומעבר  /המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת  -גן

1993

יצחק לבנה ,טקסט תערוכה ,פרויקט נדבך ,בית האמנים ,ירושלים

עיתונות וביקורת
2020

מה שכרוך ,יובל אביבי ומיה סלע 20.7.20
סוכן תרבות ,קובי מידן 24.7.20
מעלעלת ,שירז גרינבאום 30.7.20
ספרים רבותי ספרים ,ציפי גון גרוס 31.7.20



מעבירים לראשון ,ליאת רגב 1.8.20



ערב רב ,שהם סמיט ,רישומים ממכונת אמת-חמש הערות על 'חמש רגליים' 5.8.20
טבלת המבקרים של הארץ 7.8.20
סופרת ספרים ,עפרה עופר אורן ,מרב שין בן-אלון" ,חמש רגליים" :אילו סודות נחשפים 9.8.20
החלון ,סמדר שפי 13.8.20
כלכליסט ,רעות ברנע ,חיים ללא סוד  -סיפור קטן ואישי שנוגע בכולנו 17.8.20
טבלת המבקרים של הארץ21.8.20 ,
מה יהיה-פינת האמנות ,מירי קרימולובסקי 21.8.20
פורטפוליו ,חגית פלג רתם ,דברים שלא סיפר לי אבי 25.8.20
ישראל היום ,קרן דותן ,הניתוק שמחבר בין הציור לכתיבה 3.9.20
שוברים שורה-כאן ,שרי שביט 9.9.20
המוסך ,המלצות ספרים לשנה החדשה 9.9.20
מעריב תרבות וספרות ,ירון פריד 25.9.20
גלובס ,תרבות וספרות ,זהרה רון ,האחות הלא קיימת 8.10.20
2018

הארץ ,שאול סתר ,אין יותר קיבוץ בעיר28.9.18 ,
 ,Christel Busch, kultur-port.deגרמניה12.6.18 ,
 ,Dorothea Kurz-Kohnert, Lübecker Nachrichtenגרמניה8.6.18 ,
 ,Harald Denckmann ,HL-live.deגרמניה8.6.18 ,

2016
2015

כלכליסט ,ענת ברזילי ,מגן דויד בהמבורג16.6.16 ,
טיים אאוט ,מיטל רז ,המלצה על ספרי אמן11.5.2015 ,
ידיעות תל-אביב ,איתי אילנאי ,עם הראש בקיר23.1.15 ,
הזמן הירוק ,שוש גרץ ,ורסיה משלה29.1.15 ,

2014

כלכליסט ,רעות ברנע ,נשים יכולות לבד28.12.14 ,
הארץ ,שני ליטמן ,אמנות בקצב אש4.8.14 ,

2010

הארץ ,סמדר שפי ,ריקוד הציפור והמוות18.6.10 ,

2009

עכבר העיר ,הילה שקולניק ברנר ,של מי השורה הזו? 7.09
הארץ ,אביטל בורג ,תלוי במחיר10.9.09 ,

2006

טיים אאוט ,אביהוא קדוש ,ילדה גדולה9.3.06 ,

2004

טיים אאוט ,הילה שקולניק ,בגוף שני29.1.04 ,

2003

העיר ,רותי דירקטור ,דמעות אנין25.9.03 ,
עכבר העיר ,רותי דירקטור ,שפת גוף8.5.03 ,
הארץ ,דנה גילרמן ,ליטופים וזיפים13.3.03 ,

2001

ג'רוזלם פוסט ,קרול נוביסIn Stitches 27.7.01 ,

1999

כל העיר ,דוד ראפ25.11.99 ,

1993

כל העיר ,עינת ענבל ,ציור הוא ציור על ציור24.4.93 ,

דימויים בכתבי עת לאמנות
2020

המוסך ,מוסף מקוון לספרות
הערת שוליים מס'  ,13אפריל 2020

2016

מגזין מעין ,החדש והרע :נאמנות באמנות ,אסופת התנגדות ,מופץ עם מעין  ,12קיץ 2016

2015

מגזין גרנטה ,גליון  ,3קרוב לבית ,סתיו 2015

2014

מגזין & ,גליון  ,Gaming ,2דצמבר 2014

2003

מגזין סטודיו ,גליון  ,144מיוחד לסטודיו ,יולי 2003

2001

הליקון ,סדרה אנתולוגית לשירה עכשווית ,תל-אביב ,גליון  ,40במה לאמן אחד בסדרה מיוחדת לגליון

כתיבה על אמנות  /פרויקטים נבחרים
2015

קטלוג תערוכה ,דניה צ'למינסקי לשם' ,פרויקט צמיחה' ,גלריה פריסקופ ,תל אביב

2014

טקסט תערוכה' ,קוורטט' ,נורית ירדן ,פרנס לבה נדב ,נעה בן-נון מלמד ,איריס חסיד ,גלריה
בנימין ,תל אביב

2013

טור אישי ,מגזין 'אנטייטלד' ,מגזין קבוצתי אינטרנטי על עיצוב ואמנות
טקסט תערוכה ,דובי הראל' ,מיצב צבירה' ,גלריית 'הבית האדום' ,תל אביב

2012-2013

מעקבים  /טור ראיונות ,מגזין לאמנות 'ערב רב'

2005-2012

פרוססיה  /בלוג על תהליכי יצירה

2012

'ערב רב' על 'חמור' ,רויטל בן-אשר פרץ ,בית בנימיני ,תל אביב
'ערב רב' על 'שבע שנים' ,רם סמוכה ,הגלריה במרכז ההנצחה ,טבעון
טקסט לקטלוג ,דניה צ'למינסקי לשם 'תיקון  ,'240גלריה פריסקופ ,תל אביב

2011

טקסט לקטלוג' ,אוצרים בע"מ' ,מוזיאון פתח-תקוה לאמנות

2008

אולף קונמן' ,עץ ,משפחה' ,גלריה  ,39תל אביב

2007

טקסט תערוכה ,נירית מיטרני' ,ניקבה' ,בית האמנים תל אביב
טקסט תערוכה ,ראובן בן-אלון' ,שירת הצבע' ,מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,אשדות יעקב מאוחד

2005

טקסטים לקטלוג ,פרויקט פסאז' ,הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב
טקסט לקטלוג ,לזלי רובין קונדה' ,חצר עם כרם זיתים' ,הוצאה עצמית ,תל אביב

2003

טיים אאוט ,אחד על אחד ,מרב שין בן-אלון על ג'יימס טורל
ראיון לקטלוג ,רם סמוכה' ,משתפי פעולה' ,המשכן לאמנות עין-חרוד

אוצרות /פרויקטים נבחרים
2011

הנתון  /אוצרים בע"מ ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות ( ) .Cat

2009

סיפור  /תערוכה קבוצתית ,גלריה  ,P8יפו

2003-2006

פרויקט פסאז'  /אוצרת הגלריה בתיאטרון תמונע

הוראה
2019

מייקינג אוף /סדרת מפגשי סטודיו בדגש על 'תהליכי יצירה' דרך מחקר של פרויקט מכונן

2014-

מרצה עצמאית ,מנטורינג לאמנים

2015

פרויקט מטרופוליס ,המשלב מחשבה עירונית יחד עם תפיסה יחודית של חינוך ולימוד

2007-2014

גורן ,בית הספר לתקשורת חזותית ,מכללת עמק יזרעאל

2007-2008

מנשר ,בית הספר הגבוה לאמנות ,מסלול תקשורת חזותית

2005-2007

מנוע חיפוש ,בית הספר לשחקנים יוצרים

2000-2003

שנקר ,המחלקה לתקשורת חזותית ,המחלקה לצורפות ,רכזת המכינה ללימודי עיצוב

2003-2008

מרצה עצמאית ,מפתחת ומלמדת את סדנת 'לצייר סיפורים ולכתוב ציורים'

2002

תיאטרון תמונע ,סדנה ליוצרים

1999 ,1993

מימד ,בית הספר לאמנות חזותית ,תל אביב
קמרה אובסקורה ,המחלקה למדיה דיגיטלית

1993-2003

ויטל ,המרכז ללימודי עיצוב ,תל אביב ,מרצה ורכזת 'המכינה ללימודי עיצוב'

אוספים נבחרים
אוסף מוזיאון מארק רותקו ,לטביה
אוסף המשכן לאמנות עין-חרוד
אוסף הארץ ,שוקן
אוסף הפניקס
אוסף משפחת ברנדייס
אוסף קום איל פו

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2021

 ,Syntax Error/ Giudecca-Art-Districtונציה (עתידית)

2019

 /Transparentגלריה  ,Xpon- artהמבורג
שמלה ,סימלה  -שיבה לאנתיאה /גלריה אגריפס  ,12ירושלים

2018

 /Syntax Errorחלל לאמנות  ,Lewisham ArtHouseלונדון
מיומנו של אמן  /מוזיאון הרמן שטרוק ,חיפה

2017

 ,The Mark Rothko Art Centre / Redלטביה
מים ,לב ,פנים  /הביאנלה של ירושלים 2017
עגלה מלאה  /הגלריה בבית חנקין ,כפר יהושוע

2016

 / NordArtהביתן הישראלי בתערוכה הבינלאומית ,בודלסדורף ,גרמניה ( ) .Cat
חוטים וקשרים  /אגף הנוער ,מוזיאון ישראל ( ) .Cat

2015

 / Mark Rothko Symposium 2015מוזיאון מארק רותקו ,דאוגבפילס ,לטביה
והזוכים הם /...תערוכת פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב ,מוזיאון תל אביב

2013

מן המוכן  100 /שנה לרדי מייד ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה
בין גוף לגופיה  /גלריה בנימין ,תל אביב

2012

דרך מורה  /קרן טראמפ בשיתוף בית ספר מוסררה ,בית עמיעד ,יפו ( ) .Cat

2011

אוצרים בע"מ  /מוזיאון פתח תקווה לאמנות ,פתח תקווה ( ) .Cat
איך אני למטה למעלה  /גלריה  ,121תל אביב

2010

רווחים  /הגלריה במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ,חיפה
ואין לך דבר שאין לו מקום  /בית האמנים ,תל אביב ( ) .Cat

2009

סיפור  /גלריה  ,P8יפו
אלימות רישומית  /גלריה  5מקום לאמנות ,תל אביב
עכשיו אני  /הגלריה על הצוק ,נתניה ( ) .Cat

2008

הצופה המובלע של האמנות הישראלית  /הגלריה בתאטרון תמונע ,תל אביב
מרחב מוגן  /גלריה נחשון ,קיבוץ נחשון

2007

לא תראו  /הגלריה לאמנות ,אום אל פחם

2006

הזוכים  /תערוכת זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ( ) .Cat

2004

לשלוף שפן מהכובע  /הגלריה העירונית ,רחובות והגלריה של מרכז ההנצחה ,טבעון
אמנות הארץ  /נעורים געגוע מתחם תחנת הכוח רידינג ,תל אביב

2001

ידיים  /אגף הנוער ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

2000

 / Magazine Camp 2000מוזיאון ווטארי ,טוקיו

1996

החלק המלא של הסימן  / 3 ,2 ,1עמי שטייניץ אמנות עכשווית ,תל אביב
 37אמנים דנים ובינלאומיים  /גלריה  ,Zenitקופנהגן ( ) .Cat

1994

ציור צילום ציור  -השרייה  /הסדנא לאמנות ,יבנה
ציור מעל ומעבר  /המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת-גן ( ) .Cat
דגלים  /אמנות לעם ,מוזיאון אשדוד ,אשדוד

1992

 ,Washington Square East Galleries 80 / Small Worksניו-יורק

1990

תערוכת זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה-ישראל  /מוזיאון תל אביב לאמנות ,תל אביב

