
 קרן גלר  

 1976ילידת ישראל,  

 

 השכלה אקדמית 

M.F.A  תואר מוסמך באמנויות, תכנית משותפת של בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב והאוניברסיטה

 2005העברית ירושלים. 

B.ED  בהצטיינות יתרה, תואר ראשון באמנות וחינוך לאמנות, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית

 2001ברל. 

  

 מלגות, פרסים ותמיכה בפרויקטים 

 מענק הקרן ליוצרים עצמאיים, משרד התרבות והספורט. - 2020

 בקטלוג דיגיטלי.מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות, תמיכה  - 8201

 פרס מרצה מצטיינת מובילת חדשנות, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. - 2016

 מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות, תמיכה בתערוכת יחיד בארץ. - 2016

 תמיכה בפרסום ספר אמן, המכללה האקדמית בית ברל. - 2016

 ה בעבודת וידאו ואנסטליישן חדשה.מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות, תמיכ - 2015

 תמיכה בהפקת וידאו ארט, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. - 2013

 תמיכה בפרויקט קולנוע ניסיוני "ילדים, חלום, שפה", הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וערוץ לוגי. - 2012

 פרויקט "ג'סי כהן", המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון. - 2011

 אמן צעיר, משרד התרבות והספורט.פרס  - 2009

 מלגת בוגר "קרן שרת" לעידוד היצירה, קרן התרבות אמריקה ישראל. - 2006

 מלגה ללימודי אמנות, בצלאל. - 2005

 מלגה ללימודי אמנות, האוניברסיטה העברית ירושלים. - 2003

 פרס הצטיינות באמנות, מיצב וידאו ארט, ע"ש אסנת מוזס ז"ל. - 2001

 מלגת הצטיינות בהישגים לימודיים, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. - 2000

 

 רזידנסי

 לאמנים, תל אביב. שנתית בתוכנית הישראליתהשתתפות  –ארטפורט  2021 - 2022

 , תל אביב.בחממה לאמנים, מועצת הפיס לאמנות השתתפות – הגלריה האוניברסיטאית 2021 - 2022

 המרכז לאמנות דיגיטלית, במסגרת ״מקס מלאכות ומכונות״, שכונת ג׳סי כהן, חולון. 2020 - 2019

 פקטורי, בת ים.-ארטועבודה קהילתית, אמנים חממת  2009 - 2013

 

 תערוכות יחיד

 .מאיה במברגרארט, תל אביב. אוצרת: -", גלריה רואוסף רטוב" - 2022 

 .וסטפן ג׳ולן : סנדרה ויילים, שוודיה. אוצרGallery Simrishamn Rikstolvan"סינדרום פירנצה",  - 2020 

 "פרסונה פיקטה", גלריה האוסף, מוזיאון פתח תקווה. אוצרת: שלומית ברויר. - 2020 

 ״מחיצה״, גלריה חנינא לאמנות עכשווית, תל אביב. אוצר: יהונתן ה. משעל. - 2019 



 לאה אביר. ארט, תל אביב. אוצרת:-"קורל", גלריה רו - 2019 

 גרינברג. -"ביומה", הגלריה החדשה, סדנאות האמנים טדי, ירושלים. אוצרת: תמר גיספאן  - 2019 

 ארט, תל אביב. אוצרת: לאה אביר.-"סינדרום פירנצה", גלריה רו - 2016 

 "בית. ללא כותרת", גלריה עירונית כפר סבא. אוצרת: רביטל שגב, כפר סבא. - 2013

 גלריה קהילתית לאמנות עכשווית, תל אביב. אוצרת: סאלי הפטל נוה. 16", קו 24"אופוס  - 2011

 שניות", הגלריה בתאטרון תמונע, תל אביב. אוצרת: מעין אמיר. 60"יש לך  - 2010

 "מסיבת תחפושות", "הגלריה", קיבוץ בארי. אוצרת: זיוה ילין.  - 2008

 דאדא, עין הוד. אוצרת: רונית מילנו.-מוזיאון ינקו”, האחרון "אני יודעת מה זרקת בחודש - 2007

 פרימן.-מוזיאון חיפה לאמנות, פרויקט "מיוחד לפינה", חיפה. אוצרת: תמי כץ”, II"מועדים לשמחה  - 2006

 "פישצנג", מוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן. אוצרים: שמחה שירמן ואלונה פרידברג. - 2002

 

 תערוכות קבוצתיות

 ״שולחן עבודה״, פרויקט בתקופת הקורונה, מוזיאון תל אביב לאמנות. - 2021

 ״מציאות, אולי מדומה״, המרכז לאמנות עכשווית, רמלה. - 2021

 אלון, בימי הסגר של וירוס הקורונה, תל אביב.-תערוכה בתוך סופרמרקט זול "rSupe״ - 2020

 לאמנות דיגיטלית, שכונת ג׳סי כהן, חולון.במסגרת ״מקס מלאכות ומכונות״, המרכז הישראלי  

 ״מרחב ביניים״, גלריה המדרשה, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. - 2020

 ״, תערוכת צילום ווידאו לאמניות סיניות וישראליות,Impersonating Myself / Becoming Myself״ - 2020

 טק, שנחאי, סין.-אוניברסיטת שנחאי    

 ארט, תל אביב.-״, גלריה רוArt-Raw״ - 2019

 ״זהב״, גלריה המדרשה, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. - 2019

 ביצרון, תל אביב. –״טאבולה ראסה״, גלריה רמת ישראל  - 2019

 מכללת אורנים, קריית טבעון. –״אמן/מורה״, הגלריה  - 2019

 , טורונטו, קנדה.Parallel״, תערוכת וידאו קבוצתית,  circlesRunning in״ - 2019

 ״תמונת מחזור״, ספריה בית אריאלה, תל אביב. - 2018

 פסטיבל מנורת לילה, תערוכת רחוב קבוצתית, נווה שאנן, תל אביב. - 2018

 .״, גלריה המדרשה, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברלLife owner״  - 2018

2018 - Santa Barca Center for Art, Science and Technology-SBCAST", 70/70/70",סנטה ברברה ,  

 קליפורניה.            

 המוזיאון שבדרך, ערד. -״זומו״  - 2018

 ״, תערוכת וידאו, יריד אמנות בינלאומי לאמנות עכשווית, בודפשט, הונגריה.Everyday Stones״ - 2017

 ישראל, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת ת״א. -הונגריה  "Talking Paper״ - 2017

 המוזיאון שבדרך, ירוחם. -״זומו״  - 2017

 ״בית ספר לאמנות״, מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו, תל אביב. - 2016

 הרצליה."הפרדת צבעים", גלריה בסיס לאמנות ותרבות,  - 2016

 ״קבוצתית״, מתחם סוקה, תל אביב. - 2016 

2015 -” NEXT".פסטיבל דוקאביב, סינמטק תל אביב , 



 "וידאו פרקינג", מלון ארטפלוס, תל אביב. - 2015

 ״פותחים", גלריה לאמנות, הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. - 2014

 אביב. , תל1"מהדורה מיוחדת", רוטשילד  - 2014

 "שפת ילדים", מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, הרצליה. - 2013

 "דופק מקומי", בית האמנים, תל אביב. - 2013

 "עיין ערך", גלריה בינימין, תל אביב. - 2013

 "מקום אחר", אמנים מגיבים לעבודות החוץ של יצחק דנציגר, דנה גלריה לאמנות, קיבוץ יד מרדכי. - 2012

 "מעמד הפועלים", תערוכת רחוב במסגרת "אוהבים אמנות", תל אביב. - 2012

 "שיחות סלון", בית האמנים, תל אביב. - 2012

 "שוקראן", גלריה שלוש, תל אביב. - 2012

 מוזיאון לאמנות עכשווית, בת ים. -"בריסטולים", מובי  - 2012

 "ביעור חמץ", גלריה בעלי המלאכה, תל אביב. - 2012

 מה", גלריה עירונית, כפר סבא."בי - 2012

 , תל אביב.raw art"ואקום", גלריה  - 2011

2011 -” nPreview Berline.תערוכת וידאו בינלאומית, גרמניה ," 

 "משק בית", קיבוץ בארי, קיבוץ אורים, תל אביב. - 2011

 "שיבושים", תערוכת רחוב במסגרת "אוהבים אמנות", תל אביב. - 2011

 "הצטלבות יחידים", סדנאות האמנים, ירושלים. - 2011

 "חילופי חומרים", מרכז לאמנות דיגיטלית, חולון. - 2011

 "פראניאמה", מיצב על חוף הטיילת, בת ים. - 2011

 "העשור הראשון", תערוכה של בוגרי המדרשה לאמנות, מכון מופ"ת, תל אביב. - 2011

 המלאכה, תל אביב. "משחקים ברשת", תערוכת הדפס, בעלי  - 2011

 תערוכת זוכי פרס משרד התרבות, מוזיאון לאמנות עכשווית, הרצליה. - 2010

 מתחם אמנים רב תחומי, בת ים. -", ארט פקטורי 01"סיבוב  - 2010

 , ירושלים.10"בתים: על כישלון ועקשנות", פסטיבל מוסררה מיקס  - 2010

 "ידועים בציבור", גלריה מנשר, תל אביב. - 2010

 "תמונות מחיי משפחה", מוזיאון ישראל, ירושלים. - 2009

 , יפו.P8 Gallery"חו"לולולו",  - 2009

 "דוגמת משפחה", מרתף "לב העיר", הרצליה. - 2009

 "בית הרוחות", בית מאני לאומי, תל אביב. - 2009

 ", מתחם התחנה, תל אביב.02"צבע טרי  - 2009

 לי לקריקטורה ולקומיקס, חולון."פוסטפופ", המוזיאון הישרא - 2008

 , יפו.P8 Gallery"מתנה",  - 2008

2008 - ”TWOSIDEDNESS“  ,תערוכה וידאו בינלאומיתKULTURHUSET STOCKHOLM.שוודיה , 

 "קרוב", מרכז לאמנות עכשווית, קלישר, תל אביב. - 2008

 "העורף", הביאנלה הראשונה לאמנות עכשווית, הרצליה. - 2007

 ", תל אביב.07\07\07"הבית של דני  - 2007



 דאדא, עין הוד.-"חדש באוסף", מוזיאון ינקו - 2007

 "הגנזך", המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון. - 2006

2006 -” NORMALITY.פרויקט וידאו בינלאומי, גלריה החדר לאמנות עכשווית, תל אביב ," 

 ", תל אביב.41א "מה הופך ציפור לציפור", "סטודיו לאמנות הגר" - 2006

 "רגשות מעורבים", מוזיאון חיפה לאמנות, חיפה. - 2006

 "מחשבה על אוטוביוגרפיה נשית", תערוכת וידאו, המדרשה לאמנות. - 2006

 "חופשה", מרכז תרבות, ראשון לציון. - 2005

 "אמנות בלי הפסקה", סדנאות האמנים, תל אביב. - 2005

 וגרים "מאי" של התואר השני בבצלאל, ת"א." מועדים לשמחה", תערוכת ב - 2005

 פסטיבל "אודם", הקרנת וידאו, מרכז ז'ראר בכר ירושלים, צוותא ובית ציוני אמריקה ת"א. - 2003

 "הרוח הישראלית", תערוכה קבוצתית, אולפני ממד, תל אביב. - 2002

 פסטיבל וידאו ארט 'ברלין', גרמניה. - 2002

 וידאו ארט זוכה מלגת הצטיינות ע"ש אסנת מוזס ז"ל. הפקולטה לאמנויות המדרשה,תערוכת בוגרים, מיצב  - 2001

 המכללה האקדמית בית ברל.  

 "צ'ינה פורטה", מיצב וידאו, פסטיבל קולנוע סינמטק תל אביב.  - 2001

 

 אוספים

 אוספים פרטיים

 

 


