
 
 

 
 

 משה -איתן בן 
   קורות חיים

 
 
 
 
 

 1971 נולד בחיפה
 

 
 לימודים: 

 
 
 בצלאל, ת"א. –בוגר התכנית ללימודי המשך  2004-2005

 Shambala center, N.Y. -לימודי בודהיזם ואומנות  2000

 בי"ס לאומנות. מצטרף לשנה רביעית ומסיים כבוגר. –קלישר  1996

 יאן ראוכוונגר.  ר שללציותלמיד פרטי בסטודיו  1994-1996

 
 
 

 : (המודגשות הן תערוכות יחיד)   תערוכות נבחרות 
 

 
2021 
2020  

 תערוכת יחיד. גלריה אלון שגב.   , " Y"סיפורה של  
 , אוצרים רעות ישעיה ואבי קריצמן. גלריה ברבור ים", "שמיים אחר

 , אוצרת הדס מאור. בירושלים האוניברסיטאי הבוטני הגן", הטבע אל חזרהב" 2020
2019 
2019 

 איה לוריא.    תערוכת יחיד, מוזאון הרצליה. אוצרת   ." עדעולם "

Potsdam localize 2019. Music for an extinct butterfly. , ,רמניה. גפוצדם 
 "עידן חדש", מוזאון בת ים. אוצרת הילה כהן שניידר. 2019
 . ולית מתתיהאוצרת: ד  .תל אביב מוזאון עסק ביש", ביתן הלנה רובינשטיין, " 2019
2018 ”nqueredOnly through time is co ”.schlechtriem gallery &, Dittrich ברלין. 
2017 ij Vijfhuizen Museum, Amsterdamb Interventions at Kunstfort אלדס. , אוצרת: זיפורא 
2017 Dreams and Dramas, Arterritory, Zuzeum Art Center, Riga  ד. אוצר: רועי ברנ 
2017 “Albino Heart"  .תערוכת יחיד. גלריה אלון שגב , 
. אוצרת: דורית לויטה הרטן מוזאון פ"ת.ופלא!",  "מדהים! מהמם! מ  2016  
 "אנקת המופשט", הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת ת"א. אוצרת: אירית טל.  2016
2015 "Like a prayer", , MagasinIII ארד ג'ולין. ראום וריצים: טסה פשטוקהולם. אוצר' 
 שפירא. "המגדל הבוער", הגלריה האוניברסיטאית. אוצרת שרית  2014
   שגב. אוצרת: איה לוריא.      ", תערוכת יחיד. גלריה אלוןבן האור הל "  2014
2013 Twilight falcons  .תערוכת יחיד ,Xero, kline& coma Gallery ,   .אוצר: אבי פיטצ'ון.   לונדון 
2012 Re:Visiting Rockefelle נאי סגל. מוזיאון רוקפלר (אגף של מוזיאון ישראל). אוצרים: סאלי הפטל וי 
 "פסל, צייר, צלם", גלריה עינגע.  2012
 כת הזוכים, פרס שרת החינוך והתרבות. מוזיאון פ"ת. אוצרת: נעמי אביב. תערו 2012
   ", תערוכת יחיד. בגלריה אלון שגב.ירחי יריחו " 2012
 באזל. ביתן גלריית אלון שגב.  לטה,וו 2011
2011 "sweat shop.אוצר: אוהד מטלון.   ", גלריה קונטמפוררי, ת"א 
2010  "the ozone flutes אוצר: "אבי פיטצ'ון". 2010רועי הלווין לאירועי הפריז  ון. מאי ", לונד . 
 . ת רותי דירקטורת"א. אוצר -"אורוסקו היה פה", הגלריה של המחלקה ללימודי המשך, בצלאל 2010
 ב. רשל"צ. אוצרת גליה יה  -השפד"ן מוזאון"גאולה מן הביבים",   2010
 נון. -"חולמים", גלריה זומר. אוצרת טלי בן 2010
 .39"תמוז בלהבות", גלריה  2010
 ת"א. אוצרת רותי דירקטור.  -"מה רוצה פיסול", הגלריה של המחלקה ללימודי המשך, בצלאל 2010
 ל רוהאן", הראל מדפיסים. אוצר מתי הראל. ל מייק"המקרה ש  2009
 י, טוני נבוק, עדי אנגלמן מגזין פיקניק. מאיר קורדבנהביאנלה בהרצליה. אוצרים:  2009



 תערוכת יחיד. סדנאות האמנים, ת"א. אוצרת ורד גני.   "מזל",  2009
 "צבע טרי", ת"א. משתתף בביתן של גלריה גילית פישר. -יריד אמנות 2008
 . אוצרות תמי כץ פריימן וטל יחס. 2007וכים", מוזיאון חיפה לאמנות. תערוכת זוכי פרס האמן הצעיר "הז 2008
 נון, סאלי הפטל נווה.-ת"א, אוצרות טלי בן  "במנהרת הזמן", תערוכה קבוצתית גלריה ברוורמן, 2007

2007 "Friends of mind .תערוכה קבוצתית, גלריה גילית פישר, ת"א ," 

 ים דיגיטאליים", הגלריה האוניברסיטאית, ת"א. אוצרת אירית טל. "נופ 2007
 ועז קדמן בגלריה טל אסתר, ת"א. ", תערוכה משותפת עם ב האח העיוור"  2006

 . . אוצרת מעיין שלף 16"אורחים", גלריה קו  2006

2006 "The Tailor תערוכת יחיד ב ,”PSWAR דר נ די הול , חלל לאמנות עכשווית, אמסטרדם. אוצרת ע . 

 "מאי", תערוכת בוגרי לימודי המשך במחלקה לאמנות בצלאל, ת"א. אוצר: נחום טבת.  2005

2005 "lost in translation .תערוכת בוגרי אקדמיות לאמנות, כחלק מאירועי הביאנאלה באיסטנבול ,” 

 . תערוכת זוכי קרן אמריקה ישראל, מוזיאון ר"ג. 2005ארטיק  2005

 מייצב פסלים, בית דיסקונט, ת"א. אוצרת: שולמית נוס, אוצרת האוסף לאמנות של בנק דיסקונט. ,  " ובדבן ד -אסיה "  2004

 . הוד. אוצרת: רויטל סילורמן -", תערוכת יחיד במוזיאון ינקו דאדא, עין י אויר כיס " 2003

 "הספרייה הנודדת" תערוכת ספרי אמן, הביאנאלה  בונציה. אוצר: דורון פולק.  2002

 פחם, גלריה רוזנפלד, ת"א. -אום אל-יום יבוא", אוצר חיים לוסקי, הגלריה לאומנותני "האמי  2001

 Virginia ,USA   .Bodzin - Fine art Gallery, north" עם גיורא ברגל;תערוכה בשניים 2000

 במומחה", תערוכה קבוצתית בגלריית המומחה, ת"א.    4" 1999

 ודת ידידי בצלאל, סותבי'ס, ת"א. אג  בחסות תערוכת "עשרה בוגרי בצלאל" 1998

 , ת"א.  בגלריית "בית העם"  "”Like me, like my sisterתערוכת יחיד:  1997

1996 "International young art,אביב. -תל  " , סותבי'ס 

 .  אוצר בועז ארד, מוזיאון קיבוץ  אשדות יעקב -תערוכה קבוצתית, "המוזיאון לאמנות ואהבת הארץ" 1995

 
 
 
 

 קטלוגים וספרי אמן 
 

 בסיוע מפעל הפייס.ו עובד על קטלוג מקיף בימים אל

 

 . Sternthalהוצאת ב תערוכת יחיד. בגלריה אלון שגב.ק מ קטלוג כחל", ירחי יריחו" 2007

2006 "The Tailor ,”תערוכת יחיד בקטלוג לPSWAR  .חלל לאמנות עכשווית, אמסטרדם , 

 משותפת עם בועז קדמן בגלריה טל אסתר, ת"א.    תערוכהל קטלוג ", האח העיוור" 2006

 הוד. -נקו דאדא, עיןתערוכת יחיד במוזיאון יספר אמן כחלק מ ",  כיסי אויר" 2003

 
 

 פרסים ומלגות 
 

 פרס שרת החינוך והתרבות.  2011

 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות.  2007

 שותפת עם בועז קדמן. כייה מ אמנותי, ז  בפרויקט קרן רבינוביץ, מענק תמיכה  2006

 לימודי המשך.  -מענק הצטיינות, בצלאל  2005

 וד היצירה. ישראל, פרס עיד-קרן תרבות אמריקה 2004

 . ינות יתרה בלימודים, משרד החינוךמלגת הצטי  1996

 
 . )סטילק(המחלקה לאמנות), שנקר (המחלקה לעיצוב ט  באקדמיה לאמנות בצלאלמלמד 

 
 

 

 432524299-972נייד:     ת"א , 86תובת: רחוב מסילת ישרים כ.     eitanbenmoshe.com:אתר
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https://www.eitanbenmoshe.com/

	"מדהים! מהמם! מופלא!", מוזאון פ"ת. אוצרת: דורית לויטה הרטן.

