
נולד 1950, תל אביב

לימודים 

 1975-1972
בוגר החוגים לספרות כללית 

ופילוסופיה, אוניברסיטת 
תל־אביב

 1986-1984
לימודי המשך באוניברסיטת 

אוסקה לאמנויות, יפן. התמחות 
בבונראקו ובתיאטרון נו; גילוף 

מסכות בהנחיית המאסטר 
Miichi Yasuo

2016-2013
 )MSc( תואר שני במדעים

בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי 
ערים, הטכניון, חיפה

הוראה

   1983-1979
תיאטרון בובות, הפקולטה 

לאמנויות, המחלקה לאמנות 
התיאטרון, אוניברסיטת 

תל-אביב

2006-1986
אמנות המיצג, תפאורה ועיצוב 

בובות, בית הספר לתיאטרון 
חזותי, ירושלים

 2002-2000
עיצוב תפאורה, המחלקה 
לתיאטרון, האוניברסיטה 

העברית ירושלים

2017-2010
דרמטורגיה, תיאטרון בובות 

ותיאטרון חזותי, המרכז 
לאמנות תיאטרון הבובות, חולון

2015-2013
התערבויות אמנותיות במרחב 

העירוני, הקובייה – מקום 
לאמנות, ירושלים

2016-2014
עיצוב במה, האקדמיה למוזיקה 

ומחול, ירושלים

2017-2016
הגוף החזותי, הפקולטה 

לארכיטקטורה ותכנון ערים, 
הטכניון, חיפה

 1998
הצבות מולטימדיה, גלריה 

שירה ובת שבע, ירושלים

 2002
מעי עיוור, אוצרת: זיוה ילין, 

גלריה קיבוץ בארי )קטלוג(

 2003-2004
היית מת, אוצר: אוֹרי דרומר, 

המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון 
)ספר(

 2004
אני קיבוץ, אוצרת: יעל קייני, 

גלריה קיבוץ נחשון
 

עדות שמיעה, 
אוצרת: ליאת שכטר־מירוז, 

גלריה אבני, תל אביב 

 2004-2005
פסאז׳ אליוט: שבילים מארץ 

ישימון, אוצרת: אהובה 
פסוב־ויטמן, גלריה שטרן, 

האוניברסיטה העברית, 
ירושלים

2007-2006
לידה מחדש, אוצרות: טלי 

תמיר ותמנע זליגמן, מוזיאון 
ישראל, ירושלים )קטלוג(

2015
כל ישראל חברים, 

אוצרת: מאשה זוסמן, 
גלריה ברבור, ירושלים

תעתיקי תל אביב, אוצר: ליאור 
גריידי, הלובי מקום לאמנות, 

תל אביב

2017
הרוטונדה ואני: רמיקס, 

אוצרת: איה לוריא, מוזיאון 
הרצליה לאמנות עכשווית 

)קטלוג(

תערוכות קבוצתיות נבחרות

פיסול והצבות:
1997

הומניזם 2000, הביאנלה 
לפיסול, אוצרת: נעמי אביב, 

עין הוד )קטלוג(

 1998
עבודות חדשות, 

גלריה .Many H, תל אביב

 2001
נובלוג – חוויית מדיה חדשה, 

 ,Staatbank ,אוצר: אורי דרומר
ברלין; גלריה קלישר, תל אביב 

)קטלוג(

 2002
אמנות ישראלית עכשווית, 

גלריה רוברט סנדרסון, לונדון

 2005
לינה משותפת, קיבוץ וקבוצה 

בתודעה הישראלית, 
אוצרת: טלי תמיר, 

מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה 
רובינשטיין, תל אביב )קטלוג(

 2008
פרסי אמנות ועיצוב של משרד 

המדע, התרבות והספורט, 
אוצרת: תמי כץ פריימן, מוזיאון 

חיפה לאמנות

2014
HeLa – תצורות של קיום 

אנושי, אוצרים: דניאל לנדאו 
ואודי אדלמן, גלריה המדרשה, 

תל אביב

2015
בויס, בויס, בויס, 

אוצר: ליאב מזרחי, קונטמפוררי 
ביי גולקונדה – אמנות ישראלית 

עכשווית, תל אביב )קטלוג(

מיצגים נבחרים

 2001-1998
מסע עיוור, סדרת עבודות 

בשיתוף גיא ברילר, ירושלים-
תל אביב-ציריך-ברצלונה

 2001
דרך החלב, 

אוצר: סרג׳יו אדלשטיין, 
הביאנלה הבינלאומית למיצג – 

ערפול, קיבוץ נחשון

שפת אם, אוצר: אורי דרומר, 
 Novalog – New Media

Experience, ברלין

- הדס עפרת קורות חיים 

ניהול אמנותי

 1984-1976
מנהל אמנותי של תיאטרון 

הקופסא; ביים ועיצב 35 הצגות 
תיאטרון חזותי תיאטרון בובות 

למבוגרים שהועלו ברחבי 
הארץ ובפסטיבלים בינלאומיים 

בחו“ל

 1980
מייסד שותף ומנהל תיאטרון 

הקרון, ירושלים 

 1984
מייסד ויו“ר המרכז הישראלי 

של אונימ“ה ישראל
)האיגוד הבינלאומי של בובות 

התיאטרון(

1986
מייסד ומנהל בית הספר 

לתיאטרון חזותי, ירושלים 

 2003-1998
מנהל הזירה הבין־תחומית, 

ירושלים

ניהול אמנותי/פסטיבלים

 1990-1986
הפסטיבל הבינלאומי 

לתיאטרוני בובות, ירושלים

 1996
פנומנה – הפסטיבל הבינלאומי 

לאמנות המופע, ירושלים

 2003-2002
קולה של המילה, ירושלים

תערוכות יחיד

1994
בימה, ארץ הישימון, 

אוצר: מרדכי עומר, 
הגלריה האוניברסיטאית ע“ש 

גניה שרייבר, אוניברסיטת 
תל-אביב )קטלוג(

 1997
טרנס פוזיציות, גלריה

.Many H  תל אביב )קטלוג(



2005
שמונה מיצגים 2005-2000, 

DVD, ירושלים

 2007
שיחות עם בובה – על תיאטרון 

הבובות בן־זמננו, סל תרבות 
ארצי, סדרת מפתחות, 

תל אביב

2012
מציאות רבה מדי - על אמנות 

המופע, הקיבוץ המאוחד, 
תל אביב

ביבליוגרפיה
1994

מרדכי עומר, ״בימות ושבילים 
פוסט-אוטופיים של צליין 

חילוני״, בקטלוג התערוכה 
בימה, ארץ הישימון, הגלריה 

האוניברסיטאית ע“ש גניה 
שרייבר, אוניברסיטת תל-אביב

1997
קלאודיה הירטל, "הריבוע 

העולמי או מציאות כאירוע", 
קטלוג התערוכה 

טרנס פוזיציות

אוֹרי דרומר, “אחרית דבר”, 
בספר היית מת

2005
מרית בן ישראל, ״על שפת אם”, 

בקטלוג נלווה ל־DVD שמונה 
מיצגים, 2005-2000, ירושלים

פסח סלבוסקי, ״אמן-פילוסוף”, 
בקטלוג נלווה ל־DVD שמונה 

מיצגים, 2005-2000, ירושלים 
 

לאה מאואס ודיאגו רוטמן 
)סלה-מנקה(, "הערת שוליים", 
בקטלוג נלווה ל־DVD שמונה 
מיצגים, 2000-2005, ירושלים

2007
טלי תמיר, ״חלב אב״, 

בקטלוג התערוכה לידה מחדש, 
מוזיאון ישראל, ירושלים 

גיא גוטמן, ״הגוף, הקול 
והזיכרון - יסוד הפרפורמנס 

בשפת המיצב של הדס עפרת”, 
בקטלוג התערוכה לידה מחדש, 

מוזיאון ישראל, ירושלים

2016
דרור הררי,

“Is the Artist Present?
אמנות חיה )ומודעת( על קו 

 Performance ,“הגבול
Research )על שינה(
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גדעון עפרת, "הדס עפרת: 
לראות את הקולות״, באתר 
אינטרנט: המחסן של גדעון 

עפרת
      

 
פרסים

2008
פרס משרד התרבות בתחום 

האמנות הפלסטית

2016
פרס ישראל לאמנויות הבמה

2017
פרס הנחלת ידע מטעם המכון 
הבינלאומי לתאטרון הבובות 

)IIM( שרלוויל־מזייר, צרפת

2010
לא בשמיים, מוזאון ישראל, 

ירושלים

2011
טבולה ראסה, בשיתוף איילת 

לרמן, במסגרת בריסטולים,
אוצרים: טלי תמיר ומאיר טאטי, 
מוזיאון בת ים לאמנות עכשווית

2013
שהות, אוצר: יעקב חפץ, 

השוק הטורקי, חיפה

2017
הרכבת רקפות )הומאז׳ למשה 

גרשוני(, החממה האקולוגית, 
קיבוץ עין שמר, אוצר: עתר גבע

עיצוב תערוכות
 1983

מר מוות, מוזיאון תל אביב, 
ביתן הלנה רובינשטיין, 

תל אביב

בובות ופסלי גוף, 
תיאטרון בובות נוצר, מוזיאון 

חיפה לאמנות

 1991
מסכות, מוזיאון ישראל – אגף 

הנוער, ירושלים

 1995
איקרוס, יד לבנים - מוזיאון 

פתח תקווה )קטלוג(

2010
נתן אלתרמן - משורר בעירו 
אוצרת: שרה טוראל, מוזיאון 

ארץ ישראל, תל אביב

פרסומים
 1973

מבחר שירים, בוש, תל אביב

 1976
סף )שירה(, מסדה, תל אביב

 2004
היית מת )ביוגרפיה אמנותית(, 

גוונים, תל אביב

2002
מראית עין, הערה 2, אוצרים: 

לאה מאואס ודיאגו רוטמן )סלה-
מנקה(, חצר בתי סיידוף, ירושלים

שיר לכת, הערה 5, אוצרים: 
לאה מאואס ודיאגו רוטמן )סלה־

מנקה(, מוזיאון אסירי המחתרות, 
ירושלים; במת מיצג, תל אביב

 2003
תום, הזירה הבין־תחומית, 

ירושלים

נדודי שינה, אוצרים: רות 
דירקטור, אורי דרומר, 

אמנות הארץ, תחנת הכוח רדינג, 
תל אביב

2004
האדם הצוחק, 

במסגרת בובה של תערוכה,
אוצר: גדעון עפרת, 

זמן לאמנות, תל אביב

נחלה, מנהל אמנותי: עתי ציטרון, 
הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון 

אחר, עכו

 2005
פרימה, אוצר: סרג׳יו אדלשטיין, 

הביאנלה הבינלאומית למיצג – 
ערפול, גלריה קלישר, 

תל אביב

 2007
זנב הטווס, בשיתוף גיא ברילר 

 ,Shargo ואמן הסאונד
מנהלות אמנותיות: דליה יפה 
מעיין ונעמי יואלי, הפסטיבל 

הבינלאומי לתיאטרוני בובות, 
ירושלים

 2008
עבודת נמלים, א־ז׳אנר, אוצר: 

יאיר ורדי, תיאטרון תמונע, 
תל אביב

 2009
זנב, אוצרת: תמנע זליגמן, 

בית אנה טיכו, מוזיאון ישראל, 
ירושלים

2009
,Factory ,קלויסטר

אוצרות: לאה אביר ומילנה גיצין־
אדירם, מוזיאון בת ים לאמנות 

עכשווית

 , 


