חגית שחל
ציונים ביוגרפים
ילידת תל אביב
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 – 2014 ,2012השתלמויות תחריט ב  ,Crown Point Pressסן פרנסיסקו
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 1975 - 2015מלמדת ציור ורישום במסגרות שונות
 1992 – 2001מאיירת עבור ידיעות אחרונות
 1991 – 1996מאיירת עבור ערוץ  2בטלוויזיה הישראלית
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 1969 – 1972למדה אמנות באקדמיה החופשית בהאג ,הולנד
תערוכות יחיד נבחרות
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למה את לא מחייכת ,הגלריה העירונית ,רעננה ,אוצרת :אורנה פיכמן( ,קטלוג)
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יטי ,מקום לאמנות בקרית המלאכה ,תל אביב ,אוצר :ניר הרמט
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יום שישי ה  ,13מקום לאמנות בקרית המלאכה ,תל אביב
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נשים קטנות ,בית האמנים ,תל אביב ,אוצר :ניר הרמט

2015

דיוקן עצמי ,גלריית מכללת לוינסקי לאמנות עכשווית ,תל אביב ,אוצר :אריה ברקוביץ'
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קריפ ,קיר אמן ,מקום לאמנות בקרית המלאכה ,תל אביב ,אוצר :ניר הרמט
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גרייס קלי מרחוב אוליפנט ,גלריה משרד בתל אביב ,תל אביב,
אוצרות :אירית לוין ורחל סוקמן (קטלוג)
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 ,Double Troubleגלריה אפרטארט ,תל אביב ,אוצרת :רותם ריטוב

2010

מבעד ליופי | חגית שחל ואילונה אהרון ,בית האמנים ,תל אביב ,אוצרת :אירית לוין
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נדוניה ,מקורות השראה ,גלריה שטרן ,תל אביב ,אוצר :ניר הרמט (קטלוג)
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מי ומי ,מיקי תירוש – גלריה לאמנות ,לונדון

2008

ישראל בדיוקנאות ,המוזיאון הלאומי לאמנות של סלובקיה ,ברטיסלבה
אוצרת :טניה שטרנזון (קטלוג)
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קרטוגרפיה ; קנ"מ  ,6.2:1קיר אמן  -על חזית בית האמנים ,תל אביב,
אוצר :ניר הרמט

2006

רואה ונראה ,מונטיפיורי  -גלריה לאמנות ,ת"א ,אוצרת :אירית לוין (קטלוג)
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"פרנצ' מניקיור ,גלריה שרה ארמן ,תל אביב

2000

עבודות חדשות ,גלריה שרה ארמן ,תל-אביב

1997

ציורי שמן ,גלריה נוה צדק ,תל-אביב ,טקסט :טליה רפופורט (קטלוג)

1993

אורנמנטים ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
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ציורי שמן ,ארסופ ,גלריה לאמנות ,רשפון ,טקסט :גדעון עפרת (קטלוג)
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רישומים ,גלריה שרה לוי ,תל אביב
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גלריה גורדון ,תל אביב
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ציורים ,גלריה שרה לוי ,תל אביב
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ציורים ,בית האמנים ,ירושלים
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גלריה  ,JEAN-PIERRE LAVIGNESפריז

1984

פורטרטים ,גלריה תת רמה ,תל אביב
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גלריה שרה לוי ,תל אביב
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עבודות על נייר ,גלריה דבל ,ירושלים
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שמלה ,סימלה :שיבה לאנטיאה ,אגריפס  ,12ירושלים ,אוצרות :נעמי טנהאוזר וריטה
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לא קל לי  ,Locally /בית האמנים  -מודיעין מכבים רעות ,אוצר :גבי יאיר
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(מ)ציירות נוף ,בית האמנים ,תל אביב ,אוצרות :ד"ר רות מרקוס ורותי חינסקי
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ממחטה ופודריה ,נולובז חלל שיתופי לאמנות ,תל אביב
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תו תקן  -משפט באמנות ,בית המשפט העליון בירושלים ,אוצרת :ד"ר
אורנה יאיר
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קיר אמן  ,9 Xמקום לאמנות בקריית המלאכה ,אוצר :ניר הרמט
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בראי אמנים ,בית רוזנטליס ,יפו ,אוצרת :אירית לוין
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קיר אמן  ,9Xטקסטים ,מקום לאמנות בקריית המלאכה ,אוצרת :דליה דנון
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גוף עבודה ,מקום לאמנות בקריית המלאכה ,אוצרת :גלית ראוכוורגר
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אז ועכשו ,גלריה שרה ארמן ,תל אביב ,אוצרת :שרה ארמן

2015

פרחים ,גלריה שרה ארמן ,תל אביב ,אוצרת :מירה צדר

2015

אישה – פנים רבות לה ,הגלריה העירונית ,רעננה ,אוצרת :אורנה פיכמן,
(קטלוג)

2015

בעקבות אוספים ,הסדנה לאמנות ,יבנה ,אוצרת :אירית לוין( ,קטלוג)

2015

פינת עברית ואמנות ,היכל התרבות ,ראשון לציון ,אוצרת :אפי גן

2014

תערוכת הדפס בינלאומית ,גלריה  ,New Groundsאלבקרקי ,ארה"ב

2014

מזמור אישה ,גלריה משרד ,תל אביב ,אוצרת רחל סוקמן

2013

נוט-בוק ,מוזיאון בית העיר ,תל אביב ,אוצר גיא מורג

2012

אני וחיות אחרות ,בית האמנים ,תל אביב ,אוצרת נורית זילברברג

2012

אוצרות חבויים לא בעננים ,דיאגילב ,תל אביב ,אוצרת תמר תדמור

2011

רואים רוקנ'רול ,בית האמנים ,תל אביב,
אוצרים :אירית לוין ואריה ברקוביץ( ,קטלוג)

2011

קו  /כתם  /אות ,גלריה מיגדלור ,תל אביב-יפו ,אוצרת :גלית ראוכוורגר

2010

מושאי תשוקה ,גלריה שטרן ,תל אביב ,אוצרת :דבי לוזיה( ,קטלוג)

2010

וריאציות על סטודיו ,גלריה דן ,תל אביב ,אוצרת :אירית לוין( ,קטלוג)

2009

אובייקט קטן – לא ציור ,גלריה שהם ,תל אביב ,אוצרת :חנה שיר

2009

כל שני וחמישי ,אמני סדנת התחריט ,בית האמנים ,תל אביב

2008

מנהרת הזמן ,תערוכת דיוקנאות עצמיים ,מכון המים  -הגלריה העירונית
בגבעתיים ,אוצר :דניאל כהנא-לוינזון ,טקסט :גדעון עפרת (קטלוג)

2007

מבטים על דיוקן ,גלריה דנון ,תל אביב ,אוצרות :דליה דנון ,אירית לוין,
טקסט :ניר הרמט

2007

אייבי נתן – איש השלום ,הסדנה לאמנות ,יבנה ,אוצר :רוני ראובן (קטלוג)

2007

מסכה – זהות ,גלריה גבו ,תל אביב ,אוצרת :נורית טנא (קטלוג)

2006

אמנים מישראל ,המוזיאון הלאומי לתרבות יהודית ,ברטיסלבה

2005

לחיים ,מוזיאון רמת גן לאמנות עכשוית ,אוצרת :חנה קופלר (ספר)

2005

"פורטרט תל אביב" ,אוצרים :קטי בר ואודי רוזנוויין (ספר)

2003

איזה יופי ,גלריה שטרן ,תל אביב ,אוצרת :דבי לוזיה

2003

 55ליילה וליילה ,הגלריה ע"ש פולק (קלישר) ,תל אביב (קטלוג)

2003

פרחים ,גלריה שרה ארמן ,תל אביב

2003

העמדת פנים ,גלריה שרה ארמן ,תל אביב

1996

אמנים שולחים שלום ,מוזיאון ארץ ישראל ,אוצר :דורון פולק (קטלוג)

1996

לאחות את הקרע ,גלריה ידיים ,יפו ,אוצרות:ורד שומרון ואיריס נדל (קטלוג)

1994

מפגש מרכז טויאפ ,איסטמבול ,תורכיה ,אוצר :דורון פולק

1994

דיאלוג ,באד קיסינגן ,גרמניה ,אוצר :דורון פולק

1991

 44לילה ,מוזיאון נשים ,בון ,גרמניה

1991

תעודת זהות ,אגודת האמנים ,תל אביב ,אוצר :סורין הלר (קטלוג)

1988

בושה ,גלריה רגע ,תל אביב

1988

חיפה – דיוקן העיר ,מוזיאון חיפה ,אוצרת :אילנה טייכר (קטלוג)

1984

אנשים ,בית האמנים ,תל אביב

1984

תערוכה שחורה ,בדיזינגוף סנטר ,תל אביב ,אוצרת :זיוה רון

1976

תערוכת  7אמנים ,גלריה הקיבוץ ,תל אביב

1975

אמנים צעירים ,1975 ,גלריה ג'ולי מ ,.תל אביב ,אוצר :אמנון ברזל

אוספים
עבודותיה נמצאות באוספים רבים בארץ ובחו"ל ,בניהם:
אוסף מוזיאון ישראל ירושלים
אוסף המוזיאון הלאומי של סלובקיה ,ברטיסלבה
אוסף בנק דיסקונט
אוסף יוסי חכמי ,תל אביב
אוסף דויד לואיס ,מלון רויאל ביץ' – אילת
אוסף רני רהב ,סביון
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