קורות חיים
קרין מנדלוביץ אמנית רב תחומית
נולדה בירושלים ב –  ;1975מתגוררת ועובדת בתל אביב
השכלה
2003-2004

תואר שני באמנות וצילום ,בצלאל והאוניברסיטה העברית ירושלים

1997-2001

תואר ראשון במחלקה לצילום והדמיה ממוחשבת ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

1999

חילופי סטודנטים במחלקה לאמנות ויזואלית באוניברסיטת דרבי ,אנגליה

מבחר תערוכות יחיד  /זוגיות  /שיתופיות
2012

מלון מקסים ,גלריה ג'ולי מ ,.תל אביב

2011

להחליט להתחיל להחתיל ,בשיתוף טל שטרן וגיל יקובסון ,גלריה חנינא ,תל אביב

2010

לעשות את זה ,בשיתוף רעות פרסטר ,המכון לאמנות אורנים ,טבעון )אוצרת :שולי נחשון(

2009

טונגסטן  ,092009תערוכת שיתופי פעולה ,גלריה ג'ולי מ ,.תל אביב
מפגש  ,5#בשיתוף אליסף קובנר ,הגלריה לצילום במדרשה )אוצרת :נועה בן שלום(

2008

ראובן והאשה ההורסת ,מוזיאון בית ראובן ,תל אביב )אוצרת :שירה נפתלי(

2007

מייק-אפ ,גלריה ג'ולי מ ,.תל אביב
טריפ תיכון ,בשיתוף טל שטרן ,מוזיאון רמת גן לאמנות )אוצרת :יהודית מצקל(

2006-2007

אזובי הקיר ,מוזיאון ינקו דאדא עין הוד והגלריה העירונית ברחובות

2003

חלון ראווה נגא ,עבודת חלון ,נגא גלריה לאמנות עכשווית ,תל אביב

2002

זאב ערבות ,הגלריה בבורוכוב ,תל אביב )אוצרת :מיכל שמיר(

מבחר תערוכות קבוצתיות
2011

אסקייפ ,בית האמנים ,תל אביב )אוצרת :ניצה פרי(
שנתיים אחרי ,מוזיאון רמת גן לאמנות )אוצרת :יהודית מצקל(

2009

הזוכים ,זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט ,מוזיאון עין חרוד )אוצרת :גליה בר-אור(
מד“ב ,גלריה סלמה בצלאל ,תל אביב )אוצרים :ליהי חן ובועז קדמן(

2008

מאמא  -הביאנלה בראשון לציון ,פארק גן העיר בראשון לציון )אוצרת :עירית כרמון פופר(
 ,True Loveגלריה שי אריה )אוצרת :טלי בן נון(
הצופה המובלע של האמנות הישראלית ,תיאטרון תמונע )אוצרת :מעיין אמיר(

2007

ג'סי כהן  -דימוי בשם ,האנגר בערבה )אוצרים :איתן הלל ומאיה שפריר(
שינה ,הגלריה העירונית בראשון לציון )אוצרת :רקפת וינר עומר(

2005

מט ,גלריה קו  ,16תל-אביב )אוצרת :גליה יהב(

2004

מועדון אליה וקוץ בה ,תערוכת בוגרים של תואר שני באמנות וצילום בצלאל

2001

בוגרי צילום ,מוזיאון לצילום תל-חי

מבחר פעילויות /מיצגים  /הקרנות וידיאו
2012

למנף מניפה ,מיצג ,במסגרת תערוכת היחיד "מלון מקסים" בגלריה ג'ולי מ ,.תל אביב

2011

הכובען המטורף רצח את הזמן ,מיצג ,בשיתוף טל שטרן” ,נו" – תערוכה תיאטרלית במרחב
הציבורי ,טיילת בת ים )אוצרות :יעל צברי והילה כהן שניידרמן(

2010

מניפסט לחליל ,מיצג ,פסטיבל זז לאמנות המיצג ,במת מיצג תל אביב ומדעטק חיפה

2009

המופע של ויקי פדיה ,מיצג ,ערפול  7הביאנלה למיצג ,המרכז לאמנות עכשווית ,תל אביב
בטי ,מיצג ווידאו בשיתוף ירון דוד ומאיר טאטי 'Fado' ,המרכז לפרפורמנס ארט ,טורונטו

2008

אפלולית – ערב טקסט/וידאו/מיצג ,מועדון טונגסטן ,אוצרות והשתתפות
מפצח האגוזים ,הקרנת וידאו ,Kulturhuset ,שטוקהולם )אוצרת :סנדרה וייל(

2007

למי זה שייך  -ערב וידאו ארט  ,1#מועדון טונגסטן ,אוצרות והשתתפות

2006

אלביס ,הקרנת וידאו בערב וידאו ארט ללא וידאו ארט ,גלריה טל אסתר תל אביב ,סינמתק
ירושלים וגלריה מקור ניו-יורק )אוצר :איתן בוגנים(

2005

א"א/א"א/א"א ,מיצג בפתיחת עונת הגלריות ,ת"א

2004

עץ או פאלי ,טרילוגיית מיצגים ,מגדלי זיו רמת החייל ,שדרות רוטשילד ובמת מיצג ,ת"א

2003

קודם נעבוד אח"כ נראה ,מיצג בשיתוף טוני נבוק ,ערפול  4הביאנלה למיצג ,יפו
סובניר ,מיצג בשיתוף טוני נבוק ,ברחבי תל אביב ובבמת מיצג

פרסים מלגות
2008

פרס אמן צעיר מטעם משרד המדע התרבות והספורט

2007

תמיכה של קרן יהושע רבינוביץ בהדפסת תצלומים לתערוכה בגלריה ג'ולי מ.

2005 –2006

מלגת אמן מורה מטעם משרד החינוך והתרבות לתשנ"ו

2002 –2004

מלגה של קרן התרבות אמריקה ישראל

2001

פרס הקרן לקידום האמנות הבין-תחומית ע"ש דן זקהיים לחברי אנסמבל 209

פירסומים
2011

מיס יוז )מגזין למיניות ,תרבות ואמנות( ,גליון שלישי

2010

מיס יוז )מגזין למיניות ,תרבות ואמנות( ,גליון שני

2009

מיס יוז )מגזין למיניות ,תרבות ואמנות( ,גליון ראשון

2008

טרמינל )כתב עת לאמנות המאה ה ,(21-גליון ) 34יולי-אוגוסט( וגיליון ) 35נובמבר(

2007

פיקניק ,גיליון ראשון )פברואר( וגליון שני )נובמבר(

טלE-Mail: karin1104@yahoo.com ;054-8077123 :
www.karinmendelovici.com

