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השכלה:

בוגר תולדות האמנות ,חד-חוגי לצד לימודי היסטוריה
האוניברסיטה העברית ,ירושלים1991 ,
קורס הערכת יצירות אמנות ,שורשים-גמולב

תקציר ניסיון מקצועי
אוצר תערוכות ומנהל פרויקטים באמנות ,היסטוריה ,עיצוב ,אדריכלות ,צילום .בעל נסיון של  25שנה.
כותב מאמרים ,מחקרים ומאמרי ביקורת על אמנות ישראלית ובין-לאומית .מרצה ויועץ בתחומי של
אוצרות ומזואולוגיה בארץ ובאירופה .התמקדות בהיבטים היסטוריים.
2017-2012

מנהל סטודיו לאוצרות ותכנון מוזאונים ,מרצה באוניברסיטת תל אביב )לימודי
מזואולוגיה(; יועץ למוזאון הטבע הלאומי באוניברסיטת תל אביב שבהקמה; מתכנן
מוזאונים ואתרים הסטורים עבור המועצה לשימור אתרים; אוצר המוזאון ההיסטורי
של נתניה .יועץ למוזאון המתמטיקה בהקמה.

2011–2009

אוצר ראשי במוזיאון בית התפוצות בתל אביב .תפקיד ניהולי ותוכני בכיר .תכנון רב-
שנתי של תחום התוכן והתערוכות בבית התפוצות המספר את סיפורו של העם היהודי
בהיסטוריה ,אמנות ותרבות.

2008-2004

הגלריה לארכיטקטורה ולאמנות ניסויית בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ,חיפה.
מנהל ואוצר ראשי בגלריה לאמנות נסיונית ואדריכלות.

2003-2002

בעל גלריה סימן לאמנות עכשווית בבית מרכזים בתל אביב .הגלריה הופעלה שוב
 2008-2007ברחוב ביאליק בתל אביב .הצגה של אמנות עכשווית.

1996-2001

אוצר עצמאי.

1995-1989

מוזיאון ישראל ירושלים ,אוצר אורח במחלקות לרישומים והדפסים וארכיאולוגיה
)הפסקה של כשנה באמצע התקופה ושהות בחו"ל(
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מבחר פרויקטים

סטודיו לאוצרות ותכנון מוזאונים  – 2017-2012חגי שגב אוצרים
תכנון מוזיאונים ואתרים הסטורים
o

כתיבת פרוגמה למוזאון הרצל ,הר הרצל בירושלים ,הרחבה של המוזאון הקיים .עבור קרן
ירושלים וההסתדרות הציונית )בעבודה( 2017-2016

o

אוצרות ותכנון תצוגת קבע חדשה בבית חנה סנש ,קיבוץ שדות ים )בעבודה(

o

יועץ למוזאון המתמטיקה )בעבודה( 2017-2016

o

אוצר פרוגרמה להקמה של מוזאון טכנולוגי מתקדם בפראג )בעבודה(

o

יועץ אוצרות לתכנון המוזאון הלאומי לטבע באוניברסיטת תל אביב ,בהקמה )(2016-2014

o

מוזיאון העיר נתניה ) (2011-2015תכנון ואוצרות המוזיאון וכתיבת פרוגרמה )עבור עיריית
נתניה( נפתח דצמבר .2015

o

אוצרות תערוכה רטרוספקטיבית לאמן דני קרוון במוזאון בקרקוב ,פולין .הפתיחה יוני .2015

o

תכנון האתר ההסטורי של בית ילין ,מוצא )עבור המועצה לשימור אתרים( )(2015-2012
נמצא בשלבי תכנון מתקדמים .ממתין לתקציב ביצוע.

o

תכנון מוזיאון החלוצות ,עיינות )עבור המועצה לשימור אתרים( ) (2014-2012נמצא בשלבי
תכנון מתקדמים .ממתין לתקציב ביצוע.

o

תכנון ופרוגרמה לבית נעמי שמר ,קיבוץ כנרת ,עבור המועצה לשימור אתרים )(2014

o

תכנון חידוש מוזאון בית שטורמן ,עין חרוד )(2015

o

תכנון חידוש מוזיאון הרובע ההרודיאני ברובע היהודי ירושלים ,עבור החברה לשיקום הרובע
היהודי )(2015

בית התפוצות אוצר ראשי 2011-2009
הובלת שינוי כולל בתפיסה האוצרותית והמוזיאלית של בית התפוצות .עשייה של מגוון תערוכות
אשר שינו את התדמית של המוסד וקרבו קהלים חדשים שלא הגיעו אליו קודם לכן .בשנים אלה
עלה מספר המבקרים במוזיאון מ 70,000-ל.200,000-
 2תערוכות לדוגמא מתוך  15שבוצעו בניהולי וביוזמתי:
o

אורות וצללים :סיפורה של יהדות איראן .תערוכת ענק על  2,700שנות היסטוריה ותרבות של
יהודי איראן .למעלה מ 200-פריטי ארכיאולוגיה ,אמנות ,אתנוגרפיה ,צילום ומסמכים .ספר
מחקר בן  300עמודים הכולל מאמרים של טובי החוקרים בתחום .2010-2011 .נדדה ללוס
אנג'לס וניו יורק.

o

א-בא-גע-דע – תערוכה אינטראקטיבית על תקשורת ועל השפה העברית לילדים ולכל
המשפחה ) .(2011תערוכה פורצת דרך לכל המשפחה .עדין מוצגת.

הטכניון ,הגלריה לארכיטקטורה ואמנות ניסויית
מנהל ואוצר הגלריה בפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון ,חיפה ) .(2008-2004אוצר ומנהל הגלריה
שהציגה תערוכות בנושאי אדריכלות ,עיצוב ואמנות עכשווית .במשך  4שנים הוצגו  4תערוכות מידי
שנה.
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מוזיאון ישראל 1995-1989
אוצר אורח במחלקה לארכיאולוגיה קלאסית )יוון ורומא( ובמחלקה לרישומים ולהדפסים.
בין הפרוייקטים והתערוכות שבהכנתם השתתפתי:
o

מארק שאגאל – תערוכה מקיפה על יצירתו המוקדמת) .עוזר אוצר ,קטלוג ,אוצרת רות אפטר
גבריאל(

o

איטליה של האטרוסקים – אמנות וארכיאולוגיה באטרוריה .תערוכת ענק )אוצר בפועל ועורך
הקטלוג ,אוצר אחראי אורי אבידע( 1991

o

השומרונים – תצוגת קבע ארכיאולוגית )אוצר(

o

תכנון תערוכה רחבת היקף לכבוד שנת ה 3000-לירושלים ,אוצר ומרכז פרוייקט אמנות
וארכיאולוגיה – הובלה של צוות של  4איש) .עבודה של למעלה משנה ,לא מומש(

תערוכות אמנות
אוצרות של עשרות תערוכות אמנות במוזאונים ובגלריות ברחבי הארץ ובאירופה .תערוכות שהוצגו
במוזאון ארץ ישראל; מוזאון פתח תקוה לאמנות; מוזאון בר דוד ,ברעם; מוזאון אורי ורמי נחושתן,
אשדות יעקב; בתי אמנים בירושלים ובתל אביב; בית אבי חי ,ירושלים ועוד.
מרבית התערוכות הללו לוו בקטלוגים ובמאמרים מפרי עטי על האמנים המציגים ועל נושאי חתך
באמנות הישראלית.
תפקידים ציבוריים )התנדבות(
•
•
•
•
•

חבר המועצה הלאומית לתרבות ואמנות ,מדור אמנות פלסטית )(2017-2014
שופט בתחרויות שונות של משרד התרבות בתחומי האמנות הפלסטית
יועץ אמנות פלסטית של סל תרבות ארצי
חבר הנהלת ) ICOMאיגוד המוזאונים הבינלאומי( )(2011-2010
חבר באיגוד עיתוניאי ומבקרי אמנות הבינלאומי

הוראה
הוראה בלימודי אוצרות ומוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ) .(2017-2011הרצאות על תכנון
תערוכות ומוזאונים ,ניהול אוספים .העברת סדנאות לתכנון מוזאונים היסטורים.
הרצאות בעשרות כנסים ושיחות גלריה במוזאונים בארץ ובחו"ל בנושאים של מוזאולוגיה ואוצרות.
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