בל שפיר
נולדה בגרמניה.
עליה לארץ.
2791
 2791-99לימודים אמנות במכון אבני לאמנות ועיצוב ,תל אביב.
תערוכות יחיד:
" ,MuMo Museum Montanelli ,"Legenda in MeMoriamפראג ,צ'כיה.
- 1127
"שבילים מפוצלים של זמן" ,גלריה טרומפלדור  -מרכז לאמנות ,באר שבע.
- 1129
".Germany ,Leipzig ,Neu Deli Gallery ,"Ende.Neu
- 1122
".Vietnam ,Hanoi ,Nha San Art Space ,"Whisper of memory" ,"SUBORTUSגלריה הקבוץ ,תל אביב
- 1122
"שקיפות עורפית" ,בית האמנים ,תל-אביב2013
".Italy ,1st.Internaltional Art Exhibition of Arezzo ,Glocal Women ,"Icastica
"שקיפות עורפית".U.S.A. ,NY ,Brooklyn ,A.I.R. Gallery ,
"פוריות ו-ווגטטיביות" ,מוזיאון עין חרוד.2011
" "Eugenicsגלריה העירונית בבית יד לבנים ,רעננה.
- 1119
" ,"Insituבית האמנים ע"ש יוסף זריצקי ,תל-אביב.
- 1112
"תקריב" ,גלריה משכן לאומנות ,הרצליה.
- 1112
".Gallery im b.i.b., Hannover, Germany "Venus verspinnt
- 1112
" "Portraitscriptumגלריה שרה ארמן ,תל-אביב.1111
" ," The Path between a Maze, Sexual lust and Altarסימגלרי ,מגדים.
"לאפילוס" ,מני  .Hגלריה ,תל-אביב.
- 2779
"מעגל ההכרה" ,הגלריה לפיסול ע"ש יוסף קונסטנט ,רמת-גן.
- 2779
"נטורליס" בית האמנים ,ירושלים.
- 2772
.Stadtmuseum Amberg, Amberg, Germany2771
.Galerie Maya Wildewuur, Hochhalen, Holland"כי האדם עץ השדה" ,מוזיאון לאומנות עכשווית ,פתח-תקווה.
מוזיאון חצרות האיכרים ,כפר תבור.
גלריה שרה ארמן ,תל-אביב.
- 2771
.Museum Villa Stahmer, Georgsmarienhütte, Germany.Arkaden Gallery, Regensburg, Germany
תערוכת קבוצתיות:
" ,"Family businessצנטרום יודאיקום ,ברלין ,גרמניה.
- 1111
" ,"Print Art Bookבית הנסן ,ירושלים.
- 1127
"היסטוריות ,מיצב/מיצג" ,גלריה שרה ארמן ,תל-אביב.
"קווי דמיון" ,גלריה עזריאלי ,ירושלים.
" ,"at-texo 3מקום לאמנות ,תל אביב.
- 1129
".Germany ,Dresden ,Galerie Ursula Walter ,"SALON
"זיקה חייתית" ,בית האמנים ,תל אביב.
" ,"Festival izraelského filmuפסטיבל סרטים ישראלי-צ'כי ,פראג ,צ'כיה.
"נפרדים" ,הקיבוץ גלריה לאמנות ישראלית ,תל אביב.
".Germany ,Dresden ,Galerie Motorenhalle ,"R-E-VOLUTION
"( USA ,Connecticut ,Essex ,Melanie Carr Gallery ,"Mighty Minisתערוכה נודדת)."אוואטר" ,מלון רויאל ביצ' ,תל אביב.
".Austria ,Vienna ,Gallery am Park ,"EigenART
- 1129
" 9דקות תהילה" ,גלריה מקום לאמנות ,תל אביב.
"מנופים ,זיכרונות מעורבים" ,פסטיבל אמנות עכשיוית ,ירושלים.
-

.Germany ,Hildesheim ,Dom Museum ,"at-texo 1"
" Notes on the Beginning of the Short 20th Century: Recent European Art on WWI "
) (תערוכה נודדתGermany ,Dresden , מרכז פרוייקטים לאמנות עכשווית,Motorenhalle
," Notes on the Beginning of the Short 20th Century: Recent European Art on WWI "
. רוסיה, קליניגרד, המרכז הלאומי לאמנות עכשווית,NCCA
. חיפה, מוזיאון לאמנות עכשווית,"X "אנונימי
. רחובות, בית מיכל,""תורת הקשרים
. מודיעין, בית האמנים,""שעת המימוזה
. תל אביב, גלריה תחנה מרכזית,"Abject Art"
.Germany ,Leipzig ,Galerie Neu Deli ,"Ende.Neu"
.Germany ,Dresden ,Galerie Ursula Walter ,"at-texo 2"
. פתח תקוה, מוזיאון לאמנות עכשווית,""במת וידאו
. ירושלים,"AVI, festival art video international"
.Canada ,Ontario ,"World Thread Festival 2016"
," Notes on the Beginning of the Short 20th Century: Recent European Art on WWI "
 צ'כיה,Jan Evangelista Purkyně University ,Emil Filla גלריה
," Notes on the Beginning of the Short 20th Century: Recent European Art on WWI "
 אוסטריה, רובע המוזאונים של וינה,Quartier 21
,Pasinger Fabrik ,"I Live In The East But My Heart Is In The West: Israel in München "
Germany ,München
. תל אביב,12  קיבוץ גלויות,תחומי- אירוע אמנות רב,"?"לכודים
. מוזיאון תל אביב לאמנות,""על קווי הדמיון
. תל אביב, מקום לאמנות בקרית המלאכה,""פורמט
. תל אביב, גלריה המשרד,""מזמור אישה
.U.S.A. ,CT ,Bridgeport ,Housatonic Museum of Art ,"Pins and Needles"
,London ,The Invisible Line Gallery ,International video art program ,"Time Is Love 7"
.England
. ירושלים,21  אגריפס,""הביאנלה החמישית לרישום
. קיבוץ הזורע, מוזיאון וילפריד ישראל,""רישומי כתב
. תל אביב,22  נחמני,""סייט ספסיפיק
. תל אביב,CSP  גלריה,""רשימות סרוגות
New ,Brooklyn ,A.I.R. Gallery ,"Celebrating Kindred Spirits and Strange Bed Fellows"
.U.S.A. ,York
. הרצליה, מוזיאון אמנות עכשווית,""חדרי פלאות באמנות עכשווית
.U.S.A. ,New York ,Brooklyn ,A.I.R. Gallery ," A women’s work is never done"
.Italy ,Palermo ,Palazzo Sant’ Elia ,"Middle Yeast"
 חיפה, גלריה פירמידה,")?("לא בהכרח נשי
.France ,Paris ,Cite internationale des arts ,"Memory of the Future"
.Croatien ,Zagreb ,Klovicevi dvori Gallery ,"Second Croatian Biennale of Illustration"
. הרצליה, בית האמנים,""סימנשי
.Italy, Centro Srotico di Teglio Omaggio a Pierre Restany,"Volumi in equilibrio"
.Korea, Chanjue, "5th World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-do".סבא- כפר, גלריה עירונית,""אדום
. חולון, גלריה קמפוס חנקין," " גוני הצבע
. מושב מגדים, סימגלרי," " גוני הצבע
".Installations, Sakshi Gallery, Bombay, India, "Displaced Self
.OPEN2002, Venice Lido, Italy, "imaginaire féminin"
.Frauen Museum, Bonn, Germany, "Ambivalenzen"
.Seoul, Korea, "2002 Flag Art Festival". גלריה עירונית רחובות, עין הוד, מוזיאון ינקו דאדא,""חול חולין

- 1122
- 1122
-

- 1121
- 1122
- 1121
- 1122
- 1117
- 1119
- 1119
- 1112
- 1111
- 1112
- 1111
- 1112

- 1111
- 2777
2779
2779
- 2772
- 2772
- 2772
- 2771
-

".Hochbunker, Köln, Germany, "Verfügungsgrün
" ,"Story Timeבית האמנים ירושלים.
" ,"Story Timeמרכז נצרת.
"דיבור לקיר" ,מוזיאון יהודי.Jüdisches Kulturmuseum, Veitshochheim, Germany,
"לרקום קשר" ,גלריה אוניברסיטאית ,תל-אביב.
".Das verborgene Museum, Berlin, Germany, "Wir borgen uns ein Museum
"כי תבואו אל הארץ ,"...מוזיאון השפלה ,כפר-מנחם.
"חול חולין" ,גלריה ארד.
"אדמה" ,גלריה אום אל פחם.
"שש פותחות שולחן" מוסררה  21גלריה ,ירושלים.
.Static Gallery,"Liverpool, England, "Discourse
."Bad Kissigen, Germany , "Talking to a wall
"אסיף רימון" ,מוזיאון אשדוד ,גלריה כפר-סבא.
"ישראלית  -דיוקן  "2779 - 2719יד-לבנים ,רעננה."ממדונה וגולדה עד האם תרזה" ,היכל העירייה ,חיפה.
מפגש אמנים בוגרי הסטודיו ,גלריה הסטודיו ,רעננה.
".Rathaus Gerlingen, Germany, "KunstFormMensch
"הצילו את השלום" תיאטרון גבעתיים.
"הגן כמשל" ,הגן הבוטני האוניברסיטאי ,ירושלים.
".Candide Gallery, London, England, "Story time
".Galeria d'Art Zero, Barcelona, Spain, "50 anos Israel
" 21שנה לריבוע הכחול" ,מוזיאון ארץ ישראל ,רמת-אביב."Centro Arti Visive, Campo D’Osservassione, Perugia, Italia "Miniartura"מר ,מתוק ,זמן ,ריקבון" ,גלריה לימבוס ,תל-אביב.
"לאחות את הקרע  ,"IIגלריה ידיים ,תל-אביב.
"צופן מקומי" ,גלריה המגדל ,תל-אביב.
גלריה המגדל ,תל-אביב.
"פיסול ביער הקטן" ,רעננה.
מוזיאון יד לבנים -רעננה.
גלריה הקיבוץ ,תל-אביב.
"שולחנות" ,גלריה הכיכר ,יפו.

מייצגים:
- 1127
-

"ירח מלא ,"2חלל אלטרנטיבי ,חיפה.
" ,"Temporary Interfaceמייצג ,S.Y.P. Art Space ,טוקיו ,יפן.
" ,"Memory wall inhabitedמייצג ,Nakanojo Biennale ,יפן.
" ,"Moratoriumמייצג ,מרכז תרבות אורשינה ,תל אביב.
" ,"Freier Kopfגלריה נולובוס ,תל אביב.

פרויקטים:
- 1127
- 1121
- 1117
- 1111
- 1112
- 1111
- 1112
- 2777
-

" ,"Artificial Identityפסטיבל וידאו ,מקסיקו סיטי ,מקסיקו.
" ,"Time is Love 7אירוע בינלאומי לאמנות וידאו.UK ,London ,The invisible line Gallery ,
מיצב ".Italy ,Cipressa ,Sculpture park ,"& Co
אמן אורחAustralia, Wollongong University ,
".Amberg, Germany, "Bildhauer-Symposium
פסל סביבתי.Arte Sella, Borgo Vasulgana, Italy ,
פרויקט בינלאומי ".England ,Wales , "Cyfuniad
הכנס הבינלאומי הראשון בין אקולוגיה ואמנות.
"קשר" ,סימפוזים בינלאומי ,קיבוץ לוחמי הגטאות.
פסל סביבתי.Akerby Sculpturpark, Sweden ,

.KHOJ, India ,פרויקט בינלאומי
. חיפה, פסטיבל,""אלטר
. הרצליה, משכן האמנים, סימפוזיון בינלאומי,""זימון
.Wiesbaden, Germany ,סימפוזיון בינלאומי
".Frauenmuseum Bonn, XII. Kunstmesse Bonn, Germany, "Spiegelei ספר
.Görlitz, Germany ,פרוייקט בינלאומי לפיסול
.The Grizedale Forest, Lake District, England ,פסל סביבתי
. כפר תבור, גן אופירה נבון,פסל סביבתי

- 2779
- 2779
- 2772
- 2771
-

:תיעוד & וידאו
.(YouTube) , יפן,Nakanojo Biennale , מייצג,"Memory wall inhabited"
- 1127
.(YouTube) , תל אביב, מרכז תרבות אורשינה, מייצג,"Limbus"
Ilustrierte neue Welt 2017, Kunst, Wiederbeliebte geschichte von Petra :כתבה בעתון
- 1129
.Austria ,Wien ,M. Springer
.USA ,New York ,Sally Brown Deskins  נשים באמנות ע"י,"Les femmes folles" :ספר
- 1121
.(YouTube) "סרט וידאו לתערוכה "שקיפות עורפית
- 1122
.(YouTube) "ווגטטיביות-סרט וידאו לתערוכה "פוריות ו
- 1122
.(YouTube) "Insitu" סרט וידאו לתערוכה
- 1112
מרכז מידע- עבור "אמנות ישראל, פרץ ון ראלטה: הצלם,סבא- כפר," "אולפני וידיאו פור,סרט וידיאו
- 1112
. ירושלים, מוזיאון ישראל,112 ' קלטת מס,"ע"ש גבריאל שרובר
th

. Korea, Chanjue, "5 World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-do".פרס הוקרה
.Japan ,Gunma ,Shiro Oni Studio
.Germany ,Dresden ,20th. Sommerakademie Risa Efau. אוסטריה, רובע המוזאונים של וינה,quartier 21
.Germany ,Dresden ,15th. Sommerakademie Risa Efau
,Providence ,Rhode Island College ,Guest James Monthford , Fine Art Department
.USA
.France ,Paris , Residence in the "Cite des Arts"
.Australia ,University of Wollongong ,אמן אורח וסדנאות

:פרסים
- 1112
:אמן אורח
- 1129
1129
1122
- 1121
- 1121
- 1117
- 1111

:אוספים ורכישות
. צ'כיה, פראג," MuMo Museum Montanelli"
- 1127
.Spain ,Barcelona , Davis Museum
- 1121
Italy , Modern Art Museum of Portofino
- 1111
. קוראה וישראל, תאילנד, אנגליה, צרפת, הודו, הולנד,אספנים פרטיים בגרמניה
בל שפיר
2/22 שביל המרץ
6653522 ,אביב-תל
121-1112221 :נייד-טל
12-2172177 :פקס-טל
belleshafir@gmail.com :דוא"ל
www.belleshafir.com :אתר

