
 יובל חי 

 

 לימודים 

 יפו   -בית לאמנות ישראלית באקדמית תל אביב   - 2018

 תל אביב, לימודי תיאוריה באדריכלות  'אונ  – 2014-2015

2006-08  -    M.F.A  בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב וירושלים 

2000-04  -    B.F.A  אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים  ,המחלקה לצילום והדמייה ממחושבת, בצלאל 

 

 נסיון מקצועי 

 כיום בעל סטודיו פרטי לצילום אדריכלות ואמנות עבור אמנים )פסלים, ציורים, צילומי הצבה, אוספים ועוד( . 

 Theיצא לי להתנסות בעבודות צילום שונות : צילום עיתונות )״שוקן״, ״מעריב״, ״  2004-מסיום לימודי התואר ב 

National/ מעלות״,״  360אבו דאבי( צילום אירועים,  צילומי אדריכלות, צילומי פורטרטים לכתבות שער עבור מגזין ״ ״

 . ביג טיים״ )מבית גלובס( 

במסגרת התפקיד   ניהול סטודיו ב"יומה הפקות", חברה שהתמחתה בהפקת קטלוגים לאופנה ומוצר.  -  2006-2008

 שימשתי כאסיסטנט לצלם יואב אלקובי, עיבדתי תמונות והכנתי אותם לדפוס. )בין היתר צילום מוצר, אוכל ואדריכלות( 

 עוזר צלם בסטודיו של גולי כהן )הוניגמן, תמנון, קרוקר, פלאפון, מאיה נגרי, מגזין לאשה, מגזין את (   -  2005-2006

ותכנית   5לם וידאו ב"מזמור הפקות" )בין שאר העבודות צילום משחקי ספורט לערוץ עוזר צ צוות הקמה ו -  2004-2005

 (. 10הלילה של אסף הראל בערוץ  

 

 הוראה 

 צילום וגם פוטושופ.  -  יתנפרט הוראה

 מבקר חיצוני בקורסי צילום של עדי ברנדה ואנה ים. 

 פרויקטים משותפים עם נוער שוחר אמנות.   -צילום סטודיו ומעבדת שחור לבן בפרויקט ״פרחי בצלאל״  הדרכת

 

 שונות

אינדי הינה גלריה שיתופית לצילום הפועלת ללא מטרות רווח ונותנת במה  . 2015חבר פעיל בגלריית אינדי משנת 

אמנים   13ת הצילום בארץ. הקבוצה מונה לאמנים צעירים ו/או מבוססים, על מנת להרחיב את השיח סביב אמנו

 העוסקים במדיום הצילום. 

 Indie Photobookיוזם ומפיק יריד ספרי הצילום בגלריית אינדי,  - 2016

תערוכה קבוצתית בגלריית אינדי, משתתפות: אלישבע לוי, הילה לביב, דנה   /  שחיית פרפר״ ״ אוצר התערוכה  - 2015

 . עירית תמרי לב, דנה יואלי, טל חת, 

 תערוכת צילום זוגית בגלריית אינדי לאלדד מנוחין ורועי כהן  -אוצר התערוכה ״כפי הנראה״  - 2015

 בפרויקט  על נועה אשכול  Sharon Lockhartאסיסטנט ועוזר הפקה של האמנית האמריקאית  - 2010

 חלק מצוות המרכז לאמנות עכשיות, תל אביב  -  2009-2011

 Yael Bartana / Wall and Towerהפקה ואסיסטנט לפרויקט של האמנית יעל ברתנא , - 2009

 

 

 



 

       

 תערוכות יחיד 

 פיקוס גומי שחור / גלריית אינדי      2019

2017     Dust & Scratches  גלריית אינדי, אוצרת: נוגה דוידסון / 

 גרנוליט / גלריית אינדי, תל אביב      2015

 בגלריית אינדי ת"א, אוצרת: אנה ים   דררות על אזדרכת / בשיתוף עם דנה לב לבנת     2013

 בית תמי, אוצרת: כרמית בלומנזון , # 10במסגרת ניסוי כלים דנה לב לבנת בשיתוף עם   /  ברוש       2013

 סבך / תערוכת יחיד באגף גלריה לאמנות, חיפה, אוצרת: ליבי קסל      2010

 בשיתוף עם אריאל קן, ביאנלה הרצליה, אוצרים: עדי אנגלמן, טוני נבוק, מאיר  קורדבני  /  צופיה" מחווה ל"    2009

 תערוכת יחיד / גלריית הצילום של בצלאל, ירושלים, מלווה: יגאל שם טוב     2004

 

 תערוכות קבוצתיות נבחרות 

 אוצרת: אורלי הופמן , בית האמנים, תל אביב -דיוקן קבוצתי  –הקולקטיביסטים  -  2019 

 לרשימת מצומצמת של   אפ( לספר אמן שלי זכה בתחרות ספרי צילום ונכנס-במהלך השנה אב טיפוס )מוק -  2018 

 הציג ב:   Kassel Dummy Award shortlist exhibition. ספרי צילום לא מופקים שנבחרו מכל העולם  50          

Fotobookfestival – Documenta-Halle -   גרמניהקאסל , 

Triennale der Fotografie – Deichtorhallen – גרמניה ,  המבורג 

NIDA. International Photography Symposium -  נידה, ליטא 

PhotoIreland -  דאבלין, אירלנד 

Internationale Photoszene Köln - Museum für Angewandte Kunst  -  קלן, גרמניה 

FotoLeggendo  -   רומא, איטליה 

IED –  מדריד, ספרד 

Organ Vida - זגרב, קרואטיה 

Photobookweek  -   ארהוס, דנמרק 

 (, אוצר: בועז ארד 19גלריית המדרשה )הירקון  -מוזרנידם       2018

2017     Minsk Photo Festival   - מינסק בלארוס יריד צילום ב 

2017     The owls are not what they seem 2    בית רומנו, אוצרות: אילת בן דור והילה לביב / 

 פסטיבל הצילום, נמל יפו  /  ביקור בית      2016

2015      Tel Aviv Photo  /   הבניין ברחוב עזה 

2015     Walk On By  /   אינדי גלריה לצילום, תל אביב, אוצר : עמרי שפירא 

2014      Be my guest  /   גלריה לאמנות, חיפההאגף השני 

 דיאגילב,ת”א, אוצר: עידו מרקוס   /  קליידוסקופ     2012

 גני עומר, אוצרת: הילה לביב   /  נראים שהם  מה  אינם  הינשופים     2012

 , נמל יפו, אוצרת: דניאלה טלמור 2סלון צילום / האנגר        2011

 זיידמן קונסטרוקציות / גלריית אינדי, ת"א, אוצרת: גילי         2011

2011      !What is love? Baby don't hurt me  -  מלון אלגרה, עין כרם, אוצר: ליאב מזרחי 

 /  בית העיר, אוצרים: עדי אנגלמן, טוני נבוק, מאיר קורדבני   פיקניק      2011



 , יפו ת"א, אוצרים: נועה ססליה כהן ואורי גרון KG45/   שיתוק שינה     2010

 / תערוכה קבוצתית בשכונת שפירא, אוצרות: נועם ונקרט, הילה סלעי  ישרים מסילת      2009

 , יפו, אוצרת: אנה ברטשנסקי P8/ גלריה   לילה לבן     2009

 , גלריית בצלאל , ת"א M.F.A/ תערוכת בוגרים    008סלמה      2008

 אוצר: ארנסטו פוז'ול , מרפסת היכל התרבות ת"א, ארנסטו פוז'ול/ מיצג בשיתוף  צופיה     2008

 פרויקט משותף עם אמנים מגלזגו, גלריית בצלאל ת"א / גלזגו  /  צאן     2008

 / הגלרייה ע"ש רוסאנו, בי"ס תרבות, ראשון לציון, אוצרת: רקפת וינר עומר  שינה     2007

 עדיקא, רמי מימון   המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון,  אוצרים: דוד  /  חולון עכשיו      2006

 מוזיאון תל חי, אוצר: דוד עדיקא  / תערוכת בוגרים נבחרים ממחלקות הצילום בארץ     2005

 ( / בצלאל, ירושליים B.F.A) תערוכת בוגרים      2004

 

 פרסים

 תמיכה בספר אמן / מפעל הפיס     2019

2018   KASSEL DUMMY AWARD 2018 SHORTLIST / The international dummy competition for the 

best unpublished photobook mock-up of the year / FOTOBOOKFESTIVAL KASSEL 

 פרס יהושוע רבינוביץ       2015

 

 פירסומים

 עוצם עין אחת / עוזי צור הארץ /   2017

Daniela Engelberg / TELAVIVIAN   2017 

Maayan magazine   2014   

Picnic magazine   2011   

A5 magazine 2008 

 המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית /  חולון עכשיו  קטלוג התערוכה 2006

 

 

 

         

        

 

 

        


