
 

 חייםקורות  –הדס עפרת 

יד עם תחומי שונים ומגוונים של אמנות הדס עפרת, אמן יוצר בתחום האמנות הבינתחומית, פועל בדיאלוג מתמ

 המופע תוך חיפוש מתמיד של גבולות השפה האמנותית.

הדס עפרת יזם והיה שותף בהקמה ובניהול של שורת מוסדות משמעותיים, מחדשים ומשפיעים בשדה האמנותי 

הפסטיבל הבינלאומי  והחברתי בישראל, ביניהם: תיאטרון הקרון, בית הספר לתיאטרון חזותי, הזירה הבינתחומית,

 לתיאטרון בובות ופסטיבל קולה של המילה.

תפיסת האמנות הייחודית והמקורית של עפרת הגדירה מחדש את שפת האמנות המקומית. פעילותו האמנותית 

 והחינוכית עיצבה והשפיעה על דורות רבים של יוצרים ואמנים בישראל.

 
 לימודים והשתלמויות:

 לימודים לתואר ראשון בחוג לספרות ופילוסופיה כללית, אוניברסיטת תל אביב – 1972-1975

 לימודי השתלמות בלימודי תיאטרון הנו ובונראקו, אוניברסיטת אוסאקה לאמנויות, יפן – 1986 -1984

 אר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפהלימודים לתו - 2013-2016

 
 תפקידים:

 תיאטרון בובות בחוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב מלמד  – 1979-1984

 מלמד עיצוב במה, בובות ומסכות, בית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים – 1986-2006

 מלמד עיצוב במה החוג לתיאטרון, האוניברסיטה העברית, ירושלים – 1998-2000

 מלמד עיצוב בובות המרכז לתיאטרון בובות בחולון –ואילך   2010

 מלמד אמנות אורבנית במסלול לאמנות, חברה וקיימות, בית הספר לאמנות "הקובייה", ירושלים – 2013-2015

 ועיצוב למופע, האקדמיה למוסיקה ומחול, ירושליםמלמד עיצוב חלל במה  -ואילך  2014

 
 תפקידי ניהול:

 מנהל תיאטרון "הקרון", ירושלים – 1980

 יו"ר אונימ"ה ישראל – 1981-1993

 מנהל בית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים – 1986-1992

 מנהל הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרוני בובות – 1986-1992

 מנהל הזירה הבינתחומית, ירושלים – 1999-2004

 יו"ר הזירה הבינתחומית, ירושלים – 2009-2011

צוות אמנות בין תחומית, המפעילה את ספריית גן לווינסקי ומרכזי תרבות ולמידה  –יו"ר ארטים  – 2008-2014

 לקהילות הזרות, תל אביב

 

 הצגות )מבחר(:

 יצוב ובימוי()ע 1976"הבובה בילי" מאת דניס סילק, 

 )עיצוב( 1977 "תמונה עם דון קריסטובל" מאת פרדריקו גרסיה לורקה, 

 )בימוי ועיצוב( 1977"שרה אישה עקשנית" מאת אבנר בן עמוס, 



 )בימוי ועיצוב( 1978"מר מוות" מאת ריצ'רד פארבר, 

 )בימוי ועיצוב(  1979"עליזה בארץ המראות" מאת לואיס קרול, 

 )מחזה, בימוי ועיצוב(  1980רנץ קפקא, פי פ-"אמן התענית"על

 )מחזה, בימוי ועיצוב( 1981"הטפיל" מאת הדס עפרת, 

 )בימוי ועיצוב( 1982פי מקור עממי, -"ד"ר פאוסט" על

 )בימוי ועיצוב( 1983פי שלושה סיפורים מאת קארל צ'אפק, או הנרי וחוליו קורטאזאר, -על –"בית תפוס" 

 )כתיבה, בימוי ועיצוב( 1983, "איקרוס" מאת עמליה והדס עפרת

 )כתיבה, בימוי ועיצוב( 1983"קטע רחוב" מאת הדס עפרת, 

 )בימוי ועיצוב( 1984"ילד טוב ירושלים" מאת נעמי יואלי והדס עפרת, 

 )כתיבה, בימוי ועיצוב( 1986מעוף שני" מאת עמליה והדס עפרת, –"איקרוס 

 )בימוי ועיצוב(  1990פי ח. נ. ביאליק, -על"מאחורי הגדר" 

 )בימוי(  1992"חיזור. נישואין" מאת דניס סילק, 

 )עיצוב( 1994פי אגדת היפהפייה הנרדמת, -"רוזטה" על

 
 תערוכות יחיד וסדרות עבודות:

 בימה, ארץ הישימון, אוצר מרדכי עומר, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב – 1994

 תל אביב  Hות, , גלריה מני טרנס פוזיצי – 1997

 הצבות מולטימדיה, גלריה שירה ובת שבע, ירושלים – 1998

 מעי עיוור, אוצרת זיוה ילין, גלריה בארי, קיבוץ בארי – 2002

 היית מת, אוצר אורי דרומר,המרכז לאמנות דיגיטאלית, חולון – 2003-2004

 ץ נחשוןאני קיבוץ, אוצרת יעל קייני, גלריה נחשון, קיבו – 2004

 עדות שמיעה, גלריה אבני, תל אביב -2004

שבילים מארץ הישימון, אוצרת אהובה פסוב ויטמן, גלריה שטרן,  -פאסאז' אליוט – 2004-2005

 העברית, ירושלים       האוניברסיטה 

 ביתן הלנה רובינשטיין, מוזיאון תל אביב לינה משותפת )סדרת עבודות(, אוצרת טלי תמיר,  - 2005

 לידה מחדש, אוצרות טלי תמיר ותמנע זליגמן, מוזיאון ישראל, ירושלים – 2007

2014 - Collective Bodyאוצרים דניאל לנדאו ואודי אדלמן, גלריה המדרשה, תל אביב , 

 כל ישראל חברים, אוצרת מאשה זוסמן, גלריה ברבור, ירושלים - 2015

 מקום לאמנות, תל אביב -תעתיקי תל אביב, אוצר ליאור גריידי, לובי  - 2015

 מות האוביקט )סדרת פסלים(, אוצר ליאב מזרחי, גלריה קונטמפוררי, תל אביב - 2015

 
 מיצגים )מבחר(:

 דרך החלב, הביאנלה הבינלאומית למיצג, קיבוץ נחשון - 2001

 , ברלין וגלריה קלישר, תל אביבStaatbank ,Novalog-Media Experienceשפת אם, -2001

 סע עיוור לירושלים )בשיתוף גיא ברילר(, המרכז לתרבות עכשווית, ברצלונהמ - 2001



 , ירושלים 2מראית עין, הערת שוליים  - 2002

 , ירושלים5שיר לכת, הערת שולים  - 2002

 תום, הזירה הבינתחומית, ירושלים - 2003

 נדודי שינה, אמנות הארץ, תל אביב - 2003

 האדם הצוחק, זמן לאמנות, תל אביב - 2004

 נחלה, הפסטיבל לתיאטרון אחר, עכו - 2004

 פרימה, הביאנלה הבינלאומית למיצג, גלריה קלישר - 2004

 זנב הטווס, הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרוני בובות, ירושלים - 2007

 ז'אנר, תיאטרון תמונע-נמלים, פסטיבל א - 2008

 יכו, מוזיאון ישראל, ירושליםזנב, בית אנה ט - 2009

 קלויסטר, מוזיאון בת ים לאמנות, בת ים - 2009

 לא בשמיים, נקודת מגע, מוזיאון ישראל, ירושלים - 2010

 איפה דני?, פסטיבל מוסררה מיקס, ירושלים - 2010

 , טבולה ראסה, מוזיאון בת ים לאמנות, בת ים2011

2013 - Residencyהשוק התורכי, חיפה , 

 נקר, גלריה ברבור, ירושלים - 2014

2014 - Unseen מרכז אמנות ומדיה, ירושלים -, מעמותה 

 
 ספרים: -פרסומים 

 מבחר שירים, הוצאת בוש – 1973

 הוצאת מסדה "סף" )שירים(,  -1976

 (DVD"שמונה מיצגים" ) – 2000-2005

 ביוגרפיה אמנותית, הוצאת גוונים –"היית מת"  – 2004

 תחומית-מבחר מאמרים, עורכת: מרית בן ישראל, הוצאת בבל והזירה הבין -ל המילה" "קולה ש - 2004

 על תיאטרון בובות בן זמננו, הוצאת סל תרבות ארצי -"שיחות עם בובה" – 2008

 על אמנות המופע, הוצאת הקיבוץ המאוחד -"מציאות רבה מדי" – 2012

 
 קטלוגים:

אוטופיים של צליין חילוני", אוצר מרדכי עומר, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות -בימות ושבילים פוסט" – 1994

 ע"ש גניה שרייבר, אוניברסיטת תל אביב

 תחומי, ירושלים-"פנומנה", הפסטיבל הבינלאומי לאמנות המופע, העמותה לקידום תיאטרון בין - 1996

 ריית קיבוץ בארי; אוצרת יעל קייני, גלריית קיבוץ נחשון"מעי עיוור", אוצרת זיוה ילין, גל - 2002

 טלי תמיר, תמנע זליגמן, מוזיאון ישראל, ירושלים –"לידה מחדש", אוצרת אורחת  – 2007

 
 פרסים:



 פרס שני להצגה "אמן התענית", פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר - 1980

 רון אחרפרס שלישי להצגה "הטפיל", פסטיבל עכו לתיאט - 1981

 פרס שר התרבות לאמנות – 2008

 פרס ישראל לאמנות הבמה - 2016

 


