חיה גרץ-רן
אמנית ישראלית עכשווית .מציירת ציור פיגורטיבי המתבסס על צילומים פרטיים ואנונימיים מבויימים.
בפעולה הציורית שלה ,יוצרת דימויים של ילדות ומתבגרות ,המתייחסים להסטוריה של החברה
הישראלית .עבודותיה נעות כמטוטלת בין האוטוביוגרפי )ילידת , '48שנת הקמת המדינה( לבין ההשתקפות
של דמותה בקולקטיב הנשי לדורותיו .חשיבות יצירתה היא ברצף הדיבור על יחסי אמהות בנות ועימות
המיתוסים הנשיים מול המיתוס הגברי עליו התחנכה" :טוב למות בעד ארצנו".

תערוכות יחיד
/ 2018

"לא נקרא" ,הגלריה לאמנות ,רמות מנשה .אוצרת :מירי ורנר.

/ 2014

"על חלוצות ודובים בעפולה" ,הגלריה העירונית לאמנות ,עפולה .אוצרת :רותי קלימי.
"יזרעאליות" ,גלריה דוויק ,מרכז הכנסים ע"ש אדנאואר ,משכנות שאננים ,ירושלים .אוצרת :רז
סמירה.
"כלות-דעת" ,גלרית אורייתא ,הושעיה .אוצרת :ליאורה לוי.

/ 2012

"חורשת" ,גלריה גרשטיין ,תל אביב .אוצרת :אורה קראוס.
"שיקסע" ,מרכז התרבות "הקצה" ,נהריה .אוצרת :לי רמון.

/ 2010

"יער השכחה"  ,הגלריה העירונית לאמנות ,מרכז התרבות ע"ש מ .סמילנסקי ,רחובות .אוצרת:
אורה קראוס.

/ 2008

"סוריקטות"  ,סימן -אמנות עכשווית  ,ת"א .אוצר :חגי שגב.

/ 2007

"מסיטה ",גלרית האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.אוצר :אליק מישורי.

/2006

"מצפינה "  ,הגלריה לאמנות ישראלית ,כברי.אוצרת :דרורה דקל.

/ 2005

טוקיו ,יפן .Musee d' art "O",

/ 2004

"כתיבה תמה" ,הגלריה ,מושב שואבה .אוצרת :תירצה ילון קולטון.

/ 2003

"ארלזרוב  101חולון" ,גלריית החווה ,חולון.
"לבנות וסינרים" ,גלריית מרכז ההנצחה ,קרית טבעון  /אוצרת :אסתי רשף.
"חולות" ,הגלריה בקיבוץ בארי .אוצרת :זיוה ילין.

/ 2002

"לבנות"  /מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד  /אוצרת :רות שדמון.
"לבנות"  /גלריית "הקיבוץ" ,תל-אביב.אוצרת :טלי תמיר.

/ 2001

גלריה  ,Espace Rachiפריז ,צרפת  /אוצרת :חנה לנדאו.

/ 2000

"נוף ללא אופק"  /גלריית גבעת חיים איחוד ,קיבוץ גבעת חיים איחוד  /אוצרת :חנה מורג.

/ 1998

"אקרע את החוטים שעדיין מקסימים אותי בעולם"  /בית גבריאל ,צמח  /אוצרת :שרי לוי.
"אמת מידה"  /בית "יד לבנים"  /רעננה  /אוצרת :אורנה פיכמן.
"האם את שמחה לקבל אורחים?"  /גלרית קרית האמנים החדשה ,קרית טבעון  /אוצרת :ענת
גטניו.

/ 1997

"אל תלכי רחוק יותר  ,"IIמרכז אמנויות ע"ש ברר ,גלריה ע"ש אפטר ,מעלות.
ג.ג .פרוייקט זמני ,גלריה גרוס ,תל אביב  /אוצרת :נעמי שלו.

/ 1996

"סבינה מחכה למלאך" ,גלריה מצפה הימים ,ראש פינה ,ישראל.
"אל תלכי רחוק יותר  ,"Iבית האמנים ,ירושלים ,ישראל.

/ 1995

"גוזרת אור מתוך החושך"  /גלריה ברנרד ,תל אביב ,ישראל.
גלריה שמרס ,לוס אנג'לס ,ארה"ב.

/ 1993

גלריה ברוק )הגשר( ,בראונשוויג ,גרמניה.

/ 1992/3

גלריה ונדום ,פריז ,צרפת.

/ 1990

גלריה שמרס ,לוס אנג'לס ,ארה"ב.

/ 1989

גלריה גולדמן ,חיפה ,ישראל.

/ 1985

מוזיאון וילפריד ישראל ,קיבוץ הזורע ,ישראל.

/ 1980

גלריה גרפיקה  ,3חיפה ,ישראל.

פרסים ומלגות
/ 2006

מוזמנת כאמן אורח ב ,Sargadelos-גליסיה ,ספרד )המפעל לפורצלן(.

/ 2001

פרס הרמן שטרוק ,עירית חיפה.

/ 1999

מילגה ושהות ) 6חודשים( ב ,Cite International des Arts-פריז ,צרפת.

תערוכות קבוצתיות נבחרות
/ 2018

" ,"1948מוזיאון העיר ,חיפה .אוצרים :ד"ר מאג'ד ח'מרה ועינבר דרור לקס.
"ילדות ישראלית לאורך  70שנות המדינה" ,הביאנלה ה 14-לאיור ברעננה ,הגלריה העירונית,
רעננה .אוצרת :אורנה פיכמן.
")מ(ציירות נוף" ,בית האמנים ,תל אביב .אוצרות :רות מרקוס ורותי חינסקי-אמיתי.
"מסע עליה" ,הגלריה העירונית לאמנות ,עפולה.
"סיפור כיסוי" ,הגלריה לאמנות ישראלית במרכז ההנצחה ,קרית טבעון .אוצרת :מיכל שכנאי
יעקבי.

/ 2017

"מכאן ומכאן  -יוסף חיים ברנר והאמנות" ,גלריה שכטר ,תל אביב .אוצר :חגי שגב.
"גם אחד זקוק לשניים" ,גלריה הסדנה לאמנות ,יבנה .אוצרת :אתי עמרם.
קיר אמנית במסגרת ה"חממה לאמנות עכשווית" ,מלון פבליקה ,הרצליה .אוצר :שרון תובל.
פרויקט "שורשים באמנות החזותית" ,בית התפוצות ,תל אביב .אוצרות :ד"ר סיגל ברקאי .בית
התפוצות ומשרד החינוך.
"תערוכת אמני עמק יזרעאל ה ,"5-המרכז הקהילתי ,תמרת .אוצרת :נורית טל-טנא.
"שיעור מולדת" ,גלריה הסדנה לאמנות ,יבנה .אוצר :רוני ראובן.

/ 2016

"לבן על לבן  -ממלביץ עד היום" ,מוזיאון מאנה כץ ,חיפה .אוצרות :לריסה בלימן וסבטלנה
ריינגולד.
"אמנות סודית ) "8בחסות בנק לאומי( ,בית מני ,תל אביב .אוצרים :אסתי דרורי ודורון פולק,
ארטורא.

/ 2015

"אישה  -פנים רבות לה" ,הגלריה העירונית בבית "יד לבנים" ,רעננה .אוצרת :אורנה פיכמן.
"קשר עין" ,המכון לאמנות אורנים בטבעון .אוצרים :שיר מלר ימגוצ'י וסטודנטים.
"אדמה" ,מוזיאון העמק בקיבוץ יפעת .אוצרת :נטע הבר.

/ 2014

"בבואה – הערה על יחסי ציור-צילום באמנות ישראלית עכשווית" ,גלריית חנינא ,תל אביב.
אוצר :ד"ר יוחאי רוזן.
"בית חם" ,גלריית המשכן "בית מאירוב" ,חולון .אוצרת :נורית טל טנא.
"אדמה" ,מרכז אמנויות ע"ש אפטר–ברר ,מעלות .אוצרת :נוגה מנדל.

/ 2013

"יזרעאלים" ,מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה ,קיבוץ ברעם .אוצרת :סול לנזיני.
"סלון צפון" ,בית מני ,תל אביב .אוצרים :חגי שגב וסול לנזיני.
"תחנה בזמן" ,אתר רכבת העמק ,כפר יהושע .אוצרת :מיכל שכנאי יעקבי.

"אני ִמפֹּ ה" ,הגלריה לאמנות ישראלית במרכז ההנצחה ,קרית טבעון .אוצרת :טלי כהן גרבוז.
"תוצרת ארץ הקודש  ,"Made in Holyland /גלריית גרנד  ,ARTחיפה .אוצרת :שירלי משולם.
/ 2012

"תערוכה 'שווה'" ,מרכז התרבות "הקצה" ,נהריה .אוצרת :לי רמון.
"מסכת עצים" ,בית יגאל אלון ,גינוסר.
"סיפור מסגרת" ,הגלריה העירונית בבית יד לבנים ,רעננה .אוצרת :אורנה פיכמן.
פרויקט "הגלויה הסודית" ,יריד "צבע טרי"  ,5תל אביב.
"דיוקנאות קין  -ייצוגים של אחרים באמנות העכשווית בישראל" ,הגלריה באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב ,באר שבע .אוצר :פרופ' חיים מאור.
תערוכה קבוצתית בפאריס ,גלריית .Claire Corcia
"עצים בדרך "...עצים באמנות הישראלית ,מרכז אמנויות ע"ש אפטר–ברר ,מעלות.
אוצרת :נוגה מנדל.

/ 2011

"בטבעת זו" ,חתונה באמנות העכשווית

 /מרכז אמנויות ע"ש אפטר–ברר ,מעלות,
 /הגלריה העירונית ,רחובות,
 /בית האמנים ,חדרה,
 /מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן ,אשדוד,
אוצרת :רז סמירה.

"תמונת מצב" ,מלון דיאגולוב ,ת"א .אוצרת :תמר תדמור.
"ירוק עד" ,בית אבי חי ,ירושלים .אוצרת :עיינה פרידמן.
/ 2010

"חיפה ,ישראל – פלובדיב ,בולגריה" ,גלריית בניין "טלביזיה אירופה" ,פלובדיב ,בולגריה.
אוצרת :שירלי משולם.
"לחלום מציאות?" ,פירמידה – מרכז לאמנות עכשווית ,חיפה .אוצרת :שירלי משולם.
"מוזות בעמק -אמנים יוצרים בקיבוץ" ,המוזיאון לראשית ההתיישבות בקיבוץ יפעת .אוצרת:
מיכל שכנאי יעקובי.
"בטבעת זו  -חתונה באמנות עכשווית" ,בית התפוצות ,קמפוס אוניברסיטת תל-אביב .אוצרת:
רז סמירה.

/ 2009

"אנה פראנק בעיניהם של האמנים" ,בית הכנסת הישן רומבאך במרכז בודפשט .אוצרת :ד"ר
בתיה ברוטין.
"נעולות" )מלשון נעל .תערוכה במסגרת יריד מעצבי נעליים( ,האנגר נמל יפו .אוצרת :ד"ר
קציעה עלון.
"זמן קיבוץ  -חדר האוכל כמשל" ,חדר האוכל של קיבוץ יפעת .אוצרת :מיכל שכנאי.
"קרא שמה אשה" ,גלרית קרית האמנים החדשה .קרית-טבעון .אוצרת:יפעת בן נתן

/ 2008

"מצא -מצע" ,סטודיו  22יפו .אוצרים.Defineart :
"מלח הארץ -דיוקן ישראלי " ,מוזיאון ווילפריד ישראל .קיבוץ הזורע אוצרת :שיר מלר -ימגוצי.
"אמנות עכשווית ישראלית" ,מכירה פומבית .Hammersite :הגלריה האוניברסיטאית לאמנות.
ת"א.
"אירופה ,אירופה ?" ,הגלריה לאמנות במרכז ההנצחה ,קרית טבעון .אוצרת :טלי כהן גרבוז.

/ 2007

"גלויות  -חוגגים  ," 30גלריה לאמנות בכברי ,כברי .אוצרת :דרורה דקל.
"דור המדבר" 40 ,שנה לכיבוש ,בית האמנים ,ירושלים.
"דור המדבר" 40 ,שנה לכיבוש ,גלרית הקיבוץ,ת"א .אוצר :לארי אברמסון.
"מחווה לאסתי רשף"  ,גלריה לאמנות ישראלית ,מרכז ההנצחה קרית טבעון .אוצרת :טלי כהן
גרבוז.
"האמנות הסודית" )בחסות בנק לאומי( ,בית מני ,תל אביב .אוצרים :דורון פולק ואסתי דרורי
.

/ 2006

הסלון הישראלי לציור ,בית האמנים ,ת"א .אוצרת :אסנת מרקוביץ.
"צללים וצלליות" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .אוצרת :עיינה פרידמן.

"אמנות בין המצרים" ,תאטרון גבעתיים .אוצרים :דורון פולק ואסתי דרורי.
"תערוכה אנונימית" ,מוזיאון הכט לאמנות ,אונ' חיפה ,חיפה.
/ 2005

" ," Rendez –vous de Mayפריס ,צרפת.
" Galerie Pierre Marie Vitoux , "denfance de l’Artפריס ,צרפת.
Galerie Ombre et Lumiere , Orleans , France
הסלון הישראלי לציור ,מרכז מאירוף ומוזיאון ת"א ,ת"א .אוצרת :אסנת מרקוביץ.

/ 2004

נוף דומם – חדש ישן) ,רכישת עבודה לאוסף המוזיאון( ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה.
. "Présences",Galerie Pierre Marie Vitous ,Paris
."Petits formats em Ligne" Galerie Artgument, Esvres, France
.Artistes d'Aujourd'hui Franco-Japonais, Musée d'Art O, Tokyo
.Artistes d'Aujourd'hui, Atelier Z centre Cultural Christiane Peugeot, Paris
סלון הסתיו ,גלריה שטרן ,תל-אביב .אוצרת:דבי לוזיה.
בין שחור ללבן ,גלריה שטרן ,תל-אביב .אוצרת :דבי לוזיה.
"מגירות ילדות" ,הגלריה העירונית לאמנות,מרכז תרבות ע"ש סמילנסקי ,רחובות .אוצרת:
אורה קראוס.
.Salon de Mai 2004, ateliers Berthier, Opera National de Paris ,Paris

/ 2003

"סיפורי ב)ג(דים" ,מוזיאון אשדוד ,אשדוד  /גלריה עירונית ,כפר סבא  /אוצרת :יעל ויזל.
"בובה" ,בית יד לבנים ,רעננה  /אוצרת :אורנה פיכמן.

/ 2002

"מצע נשי"  /גלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון ,אוניברסיטת בן-גוריון  /אוצר :חיים מאור.
"בסימן ציור" ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה  /אוצרת :דניאלה טלמור.
"אמנים נגד כיבוש" ,מוזיאון אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד  /אוצר :דורון
פולק.
"האם מציירים היום עוד נוף?" ,ולמונד ,צרפת.
הביאנלה ה 2-לקרמיקה ,מוזיאון הארץ ,תל-אביב  /אוצר :סורין הלר.

/ 2001

"שייך אבריק" ,גלריית מרכז ההנצחה ,קרית טבעון  /אוצרת :אסתי רשף.
פרוייקט "פינגווינים"  /תל-אביב  /אוצרת :דפנה נאור.
"לגדול" ,המרכז הבינתחומי לאמנות ומדע ,חולון.
 ,Salon De Maiפריז ,צרפת.
גלריה  ,Avivsonפריז ,צרפת  /אוצר.Janus Avivson :
"היכן דובנוב?" ,גלריה סימגלרי ,מגדים  /אוצרות :מרים ברוק-כהן ,סימה סלע.
"כלולות" ,פרוייקט ואדי ניסנס ,חיפה  /אוצרת :חנה קופלר.

/ 2000

"פגישה לא מקרית"  /פורום המוזיאונים לאמנות /אוצרת :שרה הקרט.
"דרישת שלום"  /גלריה לשלום ,המרכז לאומניות ,גבעת חביבה  /אוצרת :אתי עמרם.
"מיניאטורות "  /מרכז אמנות המיניאטורות של פריז  /אוצרת :דפנה לפידות.
"אבני שלום"  /פרוייקט דורון פולק ,ירושלים ,ת"א-יפו.
"מגינים למגן"  /גלריה סימלגרי ,מושב מגדים  /אוצרת :סימה סלע.
"מרחב מוגן בשטח ציבורי פתוח"  /סטודיו אלי רן ,חיפה  /אוצרת :שירלי משולם.
"ילדים" ,פרוייקט ואדי ניסנס ,חיפה  /אוצרת :חנה קופלר.

/ 1999

"שתיים"  /גלריה מכללת אורט בראודה ,כרמיאל  /אוצרת :יהודית ברכה.
"בדים זוכרים" ,סימגלרי ,מגדים  /אוצרות :סימה סלע ,מרים ברוק-כהן.

/ 1998

"ישראליות  / "48-98בית "יד לבנים" ,רעננה  /אוצרת :אורנה פיכמן.

"אמניות באמנות ישראלית"  /גלריה עירונית ,חיפה  /אוצרת :אילנה טייכר.
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