
 תמר שחר
 

 1985       ילידת ברזיל

                 חיה ברמת גן,

                מורה לאמנות בבית הספר הירוק הוד השרון.

058-4995508                

Tamarula8@gmail.com          מייל  

https://tamarula8.wixsite.com/tamar-shahar-art         אתר 

 השכלה

  2009-13    תואר ראשון - B.ed.fa בבית הספר לאמנות "המדרשה", מכללת  בית ברל,

                 התמחות בפיסול ומדיה דיגיטלית. סיום בהצטיינות.
 

 2000-04     בית הספר הארצי לאמנויות ומדעים, ע"ש תלמה ילין.

 מלגות

 2013        מלגת הצטיינות בתחום האמנות, בית הספר לאמנות "המדרשה", מכללת  בית ברל.

 2012        מלגת קרן משפחת סילבר.

 2009        מלגת קרן גבעתיים  לעידוד השכלה הגבוהה לתואר ראשון.

 2004        מלגת קרן ע"ש מאיה פתאל ז"ל על הצטיינות בתחום האמנות .

 תערוכת יחיד

 2013        מדרש רבא, גלריה עירונית לאמנות, רוטשילד 7 ראשל"צ.  אוצרת: אפי גן

 תערוכות קבוצתיות

 2018       בלבן של העיניים, קן הקוקיה. אוצרים: רוני מרו ונמרוד ז'ק אליעזר.

  2018       לקחת אוויר, תערוכת מיצב קבוצתית, גלריה הנמל 21 חיפה. אוצרות: שרי דובא ורעות רדרס אוחנה.

 Art & Show Room TLV Event        2018,, גלריה רביעיית פלורנטין. אוצרים: מרינה פוזר ורעי לאון.

 2018       ממלכה, תערוכת מיצב קבוצתית, גלריה החנות, תל אביב. אוצרת: טלי קיים.

 Deeper- Day n'Night        2018, מיצבים, מיצגים ומוזיקה. הבלוק, תל אביב. אוצר: עידן שפט.

 2018        אמנות ישראלית,  תערוכת מכירת ציורים ,גלריה חנינא, תל אביב.

 2018       תערוכת מכירה שנתית לטובת ספריית גן לוינסקי. תל אביב. אוצרת: רוית הררי.

 2017       סלון הקוביה, תערוכת ציורים קבוצתית, ירושלים. אוצרים: אלה כהן ונסובר, דן אורימיאן.

  HAIHATUS INTERNATIONAL6       2017 גלריית האייהטוס, פינלנד. אוצרת: מריה מטסנן

 Zuiderfestival       2017 ,מיצב וסדנת פיסול לקהל. הולנד.
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 I was here        2017, מיצג, קן הקוקיה. אוצרת: מרינה פוזנר.

 Deeper- Sensses        2017, מיצבים, מיצגים ומוזיקה. הבלוק, תל אביב. אוצר: עידן שפט.

 2017        תערוכת מכירה שנתית לטובת ספריית גן לוינסקי. תל אביב. אוצרת: רוית הררי.

 Misplace        2017, קן הקוקיה, תל אביב. אוצרת: מרינה פוזנר.

 2017        פופ ארט גאלה, גלריה רביעיית פלורנטין. תל אביב. אוצרת: קורין אביסדריס.

 2017        דולסינאה, קן הקוקיה, תל אביב. אוצרת: מרינה פוזר

 HAIHATUS INTERNATIONAL 5        2016 גלריית האייהטוס, פינלנד. אוצרת: מריה מטסנן

 2016       מבט על הקיבוץ, מוזיאון בר דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם. אוצר: אבי איפרגן.

 Ash Artline       2016, בסקולה, תל אביב. אוצרות: מרינה פוזר ומירב פרי-דבש.

 2016       ביות, מכון אלפרד לאמנות שיתופית, תל אביב. אוצרת: הגר בריל.

 2015       אבן נייר ומספריים, גלריה גיגיארט, עזריאלי קומה 47, תל אביב. אוצרת: אורלי רומן.

 2013       תערוכת בוגרים, בית ספר לאמנות "המדרשה"  אוצרים: ליהי חן ורמי מימון.

 MESSMEDIA 6       2012  , מתחם קריית ספיר, כפר סבא.  אוצרת: אלונה פרידברג.

 2011       בחדרי חדרים, מזא"ה 9, תל אביב. אוצר: בן הגרי.

 2004       פרויקט 57, גלריה המשרד, שלמה המלך 1, תל אביב.  אוצרת: רחל סוקמן.

 2004       תערוכת בוגרים , בית הספר התיכון ע"ש תלמה ילין.  אוצרת: חגית קהן.

 2003       אקטואליה, צעירים יוצרים בהתייחסות למציאות עכשווית, גלריה לאמנות רמת אליהו, אוצר: גיל גורן.

 פרסומים

 Into the Void     2017- מגזין אמנות ושירה, גליון 5, סתיו 2017.

 2017     צריף:  כתב עת בהוצאת המחלקה לספרות עברית אוניברסיטת בן גוריון,  גליון 4.

 2004     טרמינל : כתב עת לאמנות המאה ה-21 - טרמינל 22 סתיו, 2004.
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