טמיר ליכטנברג
יליד פתח תקוה  ,1977ישראל
מתגורר ועובד בתל אביב
השכלה והשתלמויות
 2002קורס יצירת מוזיקה אלקטרונית ועריכת סאונד ,בי"ס מיוזיק ,תל אביב )מצטיין(
 2003לימודי רישום במכון אבני ,תל אביב
 2004-2007לימודי אמנות  BFAבאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ,ירושלים )מצטיין(
עיסוק
 2008-2010ממקימי ומפעילי "דרום" – חלל לאמנות ותרבות עצמאית בדרום ת"א
 2009-2012מורה לרישום במכון אבני
מלגות ופרסים
 2005מלגת "חשין" להצטיינות מטעם האקדמיה
 2005-06-07מלגת לימודים מטעם האקדמיה
 2007פרס הצטיינות ע"ש איליין קופר
 2009פרס עודד מסר לאמן צעיר מטעם מוזיאון ינקו דאדא בעין-הוד
 2010פרס האמן הצעיר מטעם משרד החינוך והתרבות
פרס ישראכרט ומוזיאון תל אביב לאמנות לאמן צעיר
 2011מלגת תמיכה בתערוכה קרן רבינוביץ'
תערוכות יחיד
" 05ציורים לבית קפה" ,קפה סוניה געצל שפירא ,ת"א
" 06קפיטל" ,שיין לופט ,י-ם ,אוצרת :אולה סבצ'וק
" 07ממותה" ,תערוכת גמר בצלאל הר הצופים ,ירושלים
" 09אשכרא" ,בית האמנים ,י-ם ,אוצרת :מאשה זוסמן
" ",Pain Tingצבע טרי ,מתחם התחנה במנשיה ,ת"א ,אוצרת :יפעת גוריון
" 10שעה אקדמית" ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד ,אוצרת :עינבר דרור לקס )קטלוג(
"חנות המפעל" ,גלריה רוזנפלד ,ת"א ,אוצרת :שרי גולן סריג
"זחוחית" ,גלריה החנות ,ת"א ,אוצר :רני לביא
" 11בלי ידיים" ,סדנאות האמנים ,ת"א ,אוצרת :ורד זפרן-גני
"מרילה" ,גלריה המדרשה ,ת"א ,אוצר:בועז ארד
תערוכות קבוצתיות נבחרות
" 06ניסוי כלים  ,"4מרכז ביכורי העיתים ,ת"א ,אוצרת :מורן שוב
"מצב חירום" )מחאה על מלחמת לבנון השנייה( ,בית פתקית  ,ת"א ,אוצרת :נטלי לוין
" 07לחם ושעשועים",אמנות הארץ ,נמל יפו הישן ,יפו ,אוצר :אורי דסאו
"אוהבים אמנות" ,מתחם גן יעקב ,ת"א ,אוצרת :מורן שוב
" 08בשדה הקרב" ,גלריה כרמל ,חיפה ,אוצרים :אביב שחורי ולהלי פרילינג
"מולטי-ספייס" ,גלריה ברבור ,י-ם ,אוצרים :גיא בן-ארי ורוסלנה ליכטציאר
" מן המסד לטפחות" ,ARTLV ,בית העמודים ,ת"א ,אוצרת :הדס קידר
" 09נפילה" ,בניין בית פנורמה ,ת"א ,אוצרת :רות פתיר
"פורד" ,גלריה קו  ,16ת"א ,אוצרים :ירון אתר,ערן נוה ופומיו סקוראי )חברי דרום(
"סטיית תקן" ,המרכז לאמנות עכשווית בקלישר ,ת"א ,אוצרת :מעין שלף )קטלוג(
"סקס\לוגיה" ,גלריה רוזנפלד ,ת"א ,אוצרת :שרי גולן סריג
'' , ''subvision.kunst.festivalהמבורג ,גרמניה
" 10בשר ודם" ,המכון ללימודי אוצרות בקלישר ,ת"א ,אוצרת :תמי כץ פרימן
"תיבה" ,בית מאני ,ת"א ,אוצר :עידו בראל
" 11איזור חיתוך" ,הגלריה האוניברסיטאית ,ת"א ,אוצרת :דיאנה דלאל )קטלוג(
"זוכי פרס שרת התרבות" ,מוזיאון רמת-גן לאמנות ,ר"ג ,אוצר :מאיר אהרונסון )קטלוג(
" ,blowing on a hairy shoulder/grief hunters", ICA Philadelphiaאוצר :דורון רבינא )קטלוג(
"קופים תשעה אנשים" ,פסאז' אלנבי  ,94ת"א ,אוצרת :ליז דומא חג'ג'
"המוזיאון מציג את עצמו" ,מוזיאון ת"א ,אוצרת :אלן גינתון
" 12מיניאטורות" ,הצימר ,ת"א ,אוצר :רון קציר
"אנחת רווחה" ,מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יעקוב מאוחד ,אוצרת :נטלי לוין
"המזונית הגדולה" ,חדר פרוייקטים גלריה זומר ,ת"א ,אוצרת :ליז דומא חג'ג'
"שבור ותקן" ,גלריה נוזהא ,יפו ,אוצרים :פומיו סקוראי וזוהר גוטסמן
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