
   רותי דה פריס
 

   דתערוכות יחי 

 (בתכנון) גלריה ברבור, ירושלים, ישראל. אוצר: אברהם קריצמן    -   2020

 (בתכנון) בעקבות אברהם עמרי, שער העמקים, ישראל. אוצרת: רות אופנהיים  -   2019

 ראיתי הרבה אנשים ברחו ב...., משכן האמנים הרצליה, ישראל.  אוצרת: טלי בן נון   -   2019

 קריית האמנים הסיטה, פריז, צרפת. אוצר: שארל גרסין     -   2018

 שימל מרכז לאמנות דרזדן, גרמניה    -   2018

 גלריה הקיבוץ, תל אביב, ישראל. אוצרת יעל קיני     -   2017

 תואר שני בצלאל, תל אביב, ישראל. אוצר ניקולא טרזי   -   2015

 גלריה החנות, תל אביב, ישראל. אוצרת עלינא דקל    -   2014

 במסגרת אוהבים אמנות, תל אביב, ישראל. אוצרת הילה כהן שניידרמן   -   2013

 ה בתל אביב, ישראל. אוצר בועז אר ד  גלריית המדרש  -   2013

 תערוכת גמר, המדרשה לאמנות בית ברל, ישראל.    -   2012

  

   תתערוכות זוגיו

 (בתכנון) תערוכה משותפת עם סליה קואט, גלריה או מדיסיס, פריז, צרפת   -   2019

 קפלון, גלריה דנה, יד מרדכי. אוצרת: רוית הררי    תערוכה זוגית עם האמנית לוסיאנה - 2017

 , תל אביב, ישראל  STAשיתוף פעולה עם המוזיקאי אור רימר, גלריה  -   2015

  

   תערוכות קבוצתיות

 זומו מוזיאון נייד, מפעל מגבות ערד, ישראל. אוצרת: עופרה חרנ" ם   - 2018

 בין קירות, גלריה בנימין, תל אביב, ישראל. אוצרת: גל עטי ה   -   2018

 אנו מכריזים בזאת, מוזיאון בת ים, ישראל. אוצר: יהושע סיימו ן    -   2017

 מרכז קמדן לאמנות, לונדון, אנגליה. אוצרים: מרי שק ואורי גרש ט   -   2017

 רד   דובדבנים, גלריית המדרשה, תל אביב, ישראל. אוצר: בועז א - 2017

 הביאנלה השישית לרישום, גלריה אגריפס, ירושלים, ישראל. אוצרת: סאלי הפטל נווה   – 2016

 לב של פינוקיו, הצימר, תל אביב , ישראל. אוצר: יונתן גרעו ן    – 2016

 פנינסולה, חניון בית הדר, תל אביב, ישראל. אוצרת: רוני חג'ג'    – 2016

 אצטדיון טדי ירושלים, ישראל. אוצרת איילה לנדא ו    – 2016

 אלגוריות של ההווה, בית האמנים תל אביב, ישראל. אוצרת: אירנה גורדו ן    – 2016



 חתונה, גלריה גבירול, תל אביב, ישראל. אוצרת: תמר כץ   – 2015

 נייר, גלריה עירונית כפר סבא, ישרא ל   – 2015

 ים, ישראל. אוצרים:  אלעד רוזן ויהושוע סיימו ן   מיניגולף, מוזיאון בת  – 2015

 מחילות, בית קנר ראשון לציון, ישראל. אוצרת: גלית סמ ל   – 2015

 קו גזרה, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, ישרא ל    – 2015

 פרסים, גלריה החנות, תל אביב, ישראל. אוצרת: הדס של ם   – 2015

 אוצרת: סיליה קולט  פורטאז, בוזאר,  פריז, צרפת.  – 2014

 דרך כוכב, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, ישראל. אוצרת: דליה לוי ן    – 2014

 שעות, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, ישראל. אוצרת: הילה כהן שניידרמ ן   24אסונולוגיה, פרוייקט    – 2014

 גליל י  בתל אביב, ישראל. אוצרת:  כרמית    45נושמים בטון, קיבוץ גלויות  – 2013

 קופסא שחורה, תערוכה על גבי שלטי חוצות, ירושלים, ישראל. אוצרת: רות פתיר    – 2012
                       

   פרסים ומענקים 

     מענק לתערוכה מטעם מפעל הפיס                                 – 2019

     מענק לתערוכה מטעם קרן יהושע רבינוביץ                                           – 2019

 מענק מטעם מפעל הפיס, תמיכה בשהות אמן בקריית האמנים 'הסיטה'    - 2018

 מלגה מטעם שגרירות צרפת והמכון הצרפתי לשהייה בקריית האמנים 'הסיטה'    – 2018

 מענק לתערוכה מטעם עיריית תל אביב וקרן יהושע רבינוביץ    – 2017

 פרס האמן הצעיר, משר ד התרבות והספורט   – 2016

     מענק לתערוכה מטעם קרן יהושע רבינוביץ                                           – 2015

 בית ברל   מלגת הצטיינות בתחום האמנות על שם רפי לביא מטעם נשיאת מכללת  – 2012

 שנת הלימודים מטעם מכללת בית ברל  ב מלגת הצטיינות  – 2011
   

   שהות אמן וסדנאות 

 קריית האמנים 'הסיטה' בפריז     -   2018

 סדנא לקידום קריירה בשילוב ארטיס, אסיילום ארט וארט פורט    – 2016

  

                השכלה 

2013: MFA-2015   אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים.     - תואר שני באמנות פלסטית, בצלאל 

 : חילופי סטודנטים, תואר שני, אטלייר פסקל מרטין טאיו, בוזאר פריז.   2014-2014

 תואר ראשון בחינוך ואמנות פלסטית, המדרשה לאמנות בית ברל. בהצטיינות יתרה.    2008-2012



 רות מלאה באמנות חזותית, ביה”ס עירוני א.  בג -: השכלה תיכונית   2005-2007
           

   ניסיון תעסוקתי

 מורה לפוטושופ, תיכון אלון רמת השרון   -   2019

 מורה לאמנות, בית ספר ליבנה   -   2019

 מכינה לפיסול, השלוחה החרדית, בצלאל   -   2019

 מורה לאמנות בית ספר 'גבעון'    -   2019

 ז הערבי יהוד י  מורה לאמנות, המרכ -   2019

 סדנה לתלמידי תואר ראשון באמנות, בצלאל   -   2017

                 מדריכה, מרכז העשרה 'בית בטבע'   -   2018 – 2017

 מורה לאמנות מוזיאון תל אבי ב   -   2016 – 2014

                 רמת השרון המורה לאמנות מרכז   -   2018 – 2016

                 מורה לאמנות גן דנבר  -   2017 – 2016

 גננת, מועדונית אשכול גנים    -   2016 – 2014

 עובדת בסטודיו לעיצוב גרפי, ענת ועקנין מעצבת גרפית   -   2015 – 2015

 גרפיקאית, טיים אאוט    – 2015 – 2014

 גרפיקאית, וואלה!     – 2015 – 2014

 מורה לאמנות, גן ילדים רמת אביב    – 2014 – 2014

 מדריכה בקייטנה, מוזיאון תל אביב   – 2015 – 2013

 אסיסטנטית ארט וסטייל בהפקות     -היום   – 2012

עיצוב כתוביות,   עיצוב לוגואים, עיצוב אתרי אינטרנט,  מעצבת, עבודות פרילאנס, סטופ מושן, –היום   – 2010

                 עיצוב דיסקים, אנימציה פלאש קאט 

 מוכרת ואחראית משמרת, מאיה בש מעצבת בגדים    – 2013 – 2010

 מוכרת ומנהלת חנות בגדים, דינה גלאס מעצבת בגדים עבודה מול ספקים, שיווק ומכירה   – 2011 – 2008

 רה.    מוכרת ומנהלת חנות, טיס פקטורי בגדים עבודה מול ספקים. עבודה מול לקוחות, שיווק ומכי – 2007 – 2005

         

              שונות  

פעילות צביעת קיר בשכונת שפירא עם ילדי השכונה   

   רה הפקה של תערוכות מכי


