
 תמר אור

   1975נולדה בקיבוץ גדות, 

את  סיימה בהצטיינות  משלבת תנועת מים, אור, אובייקטים וחיישנים., עבודתה אמנית בתחום המייצב

ומיצב   תאורה. לימדה  בלונדון אור ומיצגבלימודי ותואר שני תל אביב  'לימודי אומנויות הבמה באונ

עם  םואובייקטי אור ,ניסיון בעבודת חללשנות  20בעלת  בסמינר הקיבוצים.   ה מבה אומנויותקת מחלב

 והבמאים בארץ.  םיפאוגרורהכמיטב 

 הוזמנו להציג בעולם. ועבודותיה  יצרה עבודות אשר זכו בפרסים רבים

  עור" את תערוכת היחיד 2019 בה הציגה בשנת, )אוצר יאיר ברק( "מקום לאמנות"כיום חברה בגלריית 

 .  "שני

 השכלה

1998   

 סיימה בהצטיינות יב, (, אוניברסיטת תל אבתאורהחלל וראשון, אומנויות הבמה ) תואר

2001   

  , לונדוןRose Bruford Collegeתואר שני, עיצוב אור ומיצג, 

2008 – 2016 

 אומנות פלסטית :   ,לימודים עצמאיים

 , תוכנית אישית למשך שנתייםמןיאומנות מודרנית, מיכל הי

 , קורס שנתי רת אומני הקיבוץ, סשה סרבם ופיסול קלאסי, סדנשורי

 , קורס שנתי  , הילה בן אריפיסול ומיצב, מכון אבני

 , קורס שנתי  ת אומני הקיבוץ, נדב וויסמןפיסול ומיצב, סדנ

   , קורס שנתיישראלית בית לאומנותהאומנות ישראלית, טלי תמיר, 

 הוראה

2010-2005 

   אור ומיצב.   , הוראתבמה עיצוב סמינר הקיבוצים, מגמת

 יחידתערוכות 

2003 

Underneath,  לונדון   האוס,רויאל אופרה 

 



2007 

 עכופסטיבל וצרפת   Mimos,,ת"א. פסטיבל, פסטיבל ניסוי כליםסיבובים לדקה

2010  

 התיבה, יפו, אוצרת: טליה בק ,  כף יד

2018 

   סמינר הקיבוצים ,לבנת הזכוכיתש בעה

2019   

 אביב, אוצרת: איריס מנדל -מקום לאמנות, תל תגלריי  ,עור שני

 מבחר תערוכות קבוצתיות 

2011    

 אתר גבע  , קיבוץ עין שמר, אוצרים: שחר דור ו, בית ארטנסקולטורה

2013  

 ייסמן , אוצרת: אנה וגלריה הראל, יפו הביאו את הגוף,

2018 

 , בית האמנים, ירושלים, אוצרת :איריס מנדלמשא בזמן

2020   

 אביב, אוצרת: איריס מנדל-חנינא, תלגלריה , תערוכה קבוצתית,  ת שמיים כחוליםתח

2021   

 יאיר ברקאביב, אוצר: -, תלמקום לאמנות ,אחחח...   אוי!

 

 תאורה  עבודות עיצוב מבחר 

 תאטרון

,  מנהל הבית  ,תאטרון באר שבע, נורה  ,תאטרון גשר,  פציעות קטנות, , פסטיבל ישראליכמןפרויקט אי

  )זוכה פרס ההצגה בפסטיבל עכו(, פרומות, אטרון חיפהית ,מיץ מיץ לימון, טרון הקאמריאית

 .  , צוותאהמשתמט

 

 

 



 מחול 

  ,(2016-2012)שנים  ך מת מסהרפסטיבל ,זוכה פרס ישראל(מופע , להקת מחול אורלי פורטל )רביע

  ,יחפים ,יריס ארזא,  HOMESICK ,ננה רזר, ודה עבריתבע  ,טליה בק, סאודד ,יסמין גודר, אחושילינג

  , דנה רוטנברג  , אישוניםיוצרים  אנסמבל בת שבע ,, סהר עזימיOCD ,תמר בורר, בוהו,  אנה  ,ימונה

 פרסים

2007 

 סטיבל ניסוי כלים, פיבובים לדקהספרס ראשון, 

2008 

 , פסטיבל עכו סיבובים לדקהציון לשבח,  

2009 

 יטק חולון, מדםאמיל והבלשימועמדות לפרס עיצוב תאורה להצגות ילדים, 

2012 

 ן באר שבעאטרוי , תנורה, עיצוב תאורה, אטרוןימועמדות לפרס הת

2013 

 , פסטיבל עכוהשולחן, םפרס ראשון, תאורה ואובייקטי

 תמיכות ומלגות

2001   

 Rose Bruford College, מלגת לימודים

2007   

 תמיכת מפעל הפיס בהפקת העבודה סיבובים לדקה 

2008   

 בהפקת העבודה סיבובים לדקה   יץ'קרן רבינובתמיכת 

 

 

 

 

  

 


