
 נעמי טנהאוזר

 ב, מתגוררת בירושלים, ישראל”ילידת ארה 1956

 לאמנות נשים בירושלים’ אמנית, אוצרת ומקימת גלריה 'אנטיאה
 
 

 חינוך

2001   M.Aחינוך לאמנויות, שלוחת אוניברסיטת לידס, כפר סבא . 

1982   B.Desאקדמיה לעיצוב ואמנות, ירושלים’ . עיצוב גרפי, 'בצלאל 
 
 

 תערוכות יחיד

 )אוצרות חנוש מורג ורותי חינסקי אמיתי( וחוזר חלילה, גלריה לאמנות, גבעת חיים.  2018

 )אוצר יקיר שגב( תולדות האמנית, גלריה חנינא, תל אביב.  2017

 אפי גן( )אוצרת העלמות בכחול, גלריה עירונית בית קנר, ראשון לציון.  2014

 אירנה גורדון( )אוצרת לריה חנינא, תל אביב.אין לי שליטה על הידיים, ג   2013

 יניב שפירא( )אוצר ש חיים אתר, עין חרוד.”שיבולת, המשכן לאמנות ע  2006

 שיבולת, גלריה ארטספייס, ירושלים           

1995  Girls, Girls, Girls.אוצר פסח סלבוסקי( , בית האמנים, ירושלים( 

 תל אביב עבודות מניו יורק, גלריה מימד,  1988

 
 תערוכות זוגיות

 ירושלים.’, המקלט‘גלריה  עם שרה קוטלר, אוצרת נועה לאה כהן, -עזרת נשים    2018

 ירושלים. עם נסרין אבו בכר, אוצרת קורנליה רנץ, סדנאות האמנים -להסתיר. לגלות.    2018

 ירושלים.עם אדוה דרורי, אוצר פסח סלבוסקי, גלריה ברבור,  -סינדירלה    2015

גלריה אנטיאה,  טנהאוזר, פלור ונעמי-אוצרות ריטה מנדס עם שרי הנדלמן, -'אמנית חונכת אמנית'   2008

 ירושלים.

 

 



 תערוכות קבוצתיות נבחרות

 מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב )אוצרת ורה פלפול( -נקודת זכות     2018

 וצרות אירנה גורדון ותמר גיספן(הגלריה החדשה, ירושלים )א -הדפס מקומי עכשווי     2018

    מוזיאון על התפר, ירושלים )אוצר רפי אתגר( -כלואות     2018

  )אוצר שגיא רפאל( סנטה ברברה, ארצות הברית. – 70.70.70    2018

 גלריה נולובז, תל אביב. –ממחטה ופודריה    2018

 יין ולימור מרגוליס(’מוזיאון יפו העתיקה. )אוצרות שרה ג –פלסטלינה ארט     2017

 בית האמנים מודיעין. )אוצרת אלחנדרה אוקרט( –שעת המימוזה     2017

 מצפה רמון. )אוצר עוז זלוף( –מחווה לויקי קנפו  -מסע עלייה     2016

 הקוביה, ירושלים. )אוצרים אלה כהן ונסובר ודן אורימיאן( –סלון הקוביה       2015

 ההדפס, ירושלים )אוצרת אירנה גורדון(סדנת  –בגוף המקום     2014

 גלריה נורה, ירושלים )עם עתליה שחר ויעקב חפץ( –סובינירים     2014

 , ירושלים )אוצרת ורד חדד(14כורש  –רווקות     2014

 לוס אנג'לס  תערוכת סדנת ההדפס ירושלים במרכז "לאפס" להדפס –שכבות של זהות     2013

 )אוצרת אירנה גורדון(             

  נשים והדרתן בירושלים, בית האמנות מבשרת ציון –בת ציון     2012

 קליפות אדומות, תערוכה בנושא אשה וגוף, סדנת הדפס ירושלים    2011

 גלריה "זוכרות" תל אביב, מי ראה מי שמעה? הנכבה בעבודותיהם של אמנים וסטודנטים לאמנות    2010

 רת נורמה מוסי()אוצ             

 ירושלים רפאים, סדנאות האמנים אצטדיון טדי, ירושלים    2009

 פלור(-אנטיאה דרום מכללת קיי, באר שבע, )אוצרות נעמי טנהאוזר וריטה מנדס    2008

 מנקה(-, ההערה האחרונה, סדנת ההדפס, ירושלים, )קבוצת סלה11הערה     2007

 )אוצר לארי אברהמסון(  ם, גלריה הקיבוץ ת"א,דור המדבר, בית אמנים ירושלי    2007

 הדהודים, אנטיאה חוגגת עשור, אנטיאה, ירושלים    2004



 ), בית האמנים, ירושלים, )אוצר צבי טולקובסקי33/33    2000

 אביב-אמנות אמונה, ג'רר בכר ירושלים, גלריה פופולוס תל     1999

 )אוצר אילן ויזגאן(על דעת המקום, בית האמנים, ירושלים,     1998

  נקודת מבט, תערוכת משרד החוץ, וינה, אוסטריה, יוזם בית האמנים, ירושלים    1998

 כל הג'ינס הזה, אמנות לעם, תערוכה נודדת, )אוצרת מרי שק( 1997-8

  גן לאמנות ישראלית-הו מאמא, מוזיאון רמת    1997

 ת נירית נלסון(פמינה סאפיינז, בית האמנים, ירושלים, )אוצר     1996

 ו ניו יורק, )אוצרת עיינה פרידמן( בין ברירה לבחירה, משכנות שאננים י'ם,    1996

 תערוכה באוגוסט, גלריה מימד, ת"א, )אוצר פנחס כהן גן(    1988

 אגודת אמני וויליאמסבורג, ניו יורק    1986

 

 אוצרות

 גרסת כיסוי, גלריה כורש, ירושלים   2014

 ציון, נשים והדרתן בירושלים, בית האמנות, מבשרת ציוןבת    2012

 קליפות אדומות, תערוכה בנושא אשה וגוף, סדנת ההדפס ירושלים )עם קטלוג(   2011

 תערוכות בנושא חניכה נשית,  7אמנית חונכת אמנית, סדרה של   2008-9

 ירושלים גלריה 'אנטיאה',            

 טיאה" מציגות, מכללת קיי, באר שבעאנטיאה דרום, אמניות "אנ   2008

 תודה לך פמלה, מחווה לזכרה של פמלה לוי, גלריה 'אנטיאה', ירושלים   2005

 שיער, השיער כמשקף מעמד חברתי, בית האמנים, ירושלים )עם קטלוג(    1997

 ', גלריה 'אנטיאה', ירושלים )עם קטלוג(95יופי     1995

 

 פרסומים

          ומגדר, במסגרת  עור הסדר, מוזיאון על התפר והעמותה לחקר אמנות נשיםמתחושות גוף לער   2018



 ארועי יום האשה הבינלאומי.            

 ספר אמנית תערוכת "תולדות האמנית" )תערוכת יחיד בגלריה חנינא, תל אביב(   2017

 שליםקטלוג 'קליפות אדומות', סדנת ההדפס ירו –מאמר ושיחות עם אמניות    2011

 אתר 'ערב רב  -שיחות עם טליה טוקטלי, חנה בן חיים יולזרי ונטע אלקיים    2010

 שיחה עם חנה בן חיים יולזרי, אתר אמנות מארב   2009

 שיחה עם נטע אלקיים, אתר אמנות מארב   2009

 אתר האמנות 'מארב' -מאמר ביקורת על תערוכה  –עירום חלקי    2009

 קטלוג 'שיבולת', משכן לאמנות עין חרוד -ים רישומים ביוגרפי   2006

 בנושא לבוש 34משקפיים, גליון מס.   -עליונים ותחתונים    1998

 קטלוג 'שיער', בית האמנים, ירושלים -השיער כמשקף מעמד חברתי    1995

 
 מלגות ופרסים

 בהוצאת הספר 'תולדות האמנית', גלריה חנינא, תל אביב תמיכה   2017

 פרס על שם שושנה איש שלום, בית האמנים, ירושלים   2011

 מלגת מפעל הפיס להפקת קטלוג 'שיבולת' לתערוכה במשכן לאמנות עין חרוד  2006

  ישראל', מלגת תמיכה בהפקת כרזות המתנגדות-'נשים למען נשים אמריקה  1984

 לאלימות נגד נשים            
 

 אוספים נבחרים

 דאוסף משכן לאמנות עין חרו

 אוסף מוזיאון על התפר

 אוסף מוזיאון ישראל

 אוסף ננסי ברמן

 אוסף סדנת ההדפס ירושלים

 


