
 קורות חיים אורן פישר 
 

  יחידתתערוכו
 תל אביב, ס'סותבי', נשמות'- 2021
 תל אביב, הבית האדום', הסיפור של אהובה'- 2018
 עדי גולדנר: אוצרת, תל אביב, גלריה רוזנפלד', דיוקן עצמי כדיוקן עצמי'- 2017
 אבירי-ניצן שובל: אוצרת, עין הוד, מוזיאון ינקו דאדא', שוק התקווה'- 2016
 גידי גילעם: אוצר, תל אביב, גלריה משונע', המרכולת של אורן'- 2016
 ורה פילפול: אוצרת, תל אביב, בית האמנים', סולם ציפור'- 2015
 מרי שק: אוצרת, תל אביב, גלריית בזל', אי שם'- 2015
 מוטי גולן: אוצר, קיבוץ איילת השחר, איילת השחר/גלריית תל אביב', אנטרופיה'- 2014

 
 תערוכות קבוצתיות

 אלון רזגור:  אוצר. ירושלים,על התפר' נגע'- 2022
 אור מגל: אוצר. תל אביב, בית אריאלה' זמן שקיעה'- 2021

 ‘Migration’-2019איטליה, פלרמו,  מוזיאון העיר קסטלבונו 
 תל אביב, מוזיאון תל אביב לאמנות',  לילה רוחני במוזיאון'ספיריטואליזם- '2019
 תל אביב, חממת האמנים, צבע טרייריד - 2019

'Shop It- 2018 ,סבטלנה ריינגולד: אוצרת, מוזיאון חיפה 
  'Artbnb’- 2018, ירושלים, המפעל 

 דניאל כהנא: אוצר, תל אביב, הבית האדום', מעון ראש הממשלה'- 2017
'Nord Art’- 2016 ,כרמית בלומנזון: אוצרת, גרמניה, בודלסדורף, הביתן הישראלי 

 ליאב מזרחי: אוצר, ירושלים, גלריה אגריפס', בוייסבוייסבוייס'- 2015
 מקס אפשטיין: אוצר, ירושלים, בית הנסן', תעיה'- 2015
 אוצרת כרמית בלומנזון, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה', יצא מפרופורציות'- 2015
 חדווה שמש ומקס אפשטיין    : אוצרים, ירושלים, הגלריה החדשה', שדים ורוחות'- 2015
 ליאב מזרחי ואורן פישר: אוצרים, תל אביב, גלריה משונע, תערוכת בחירות', ע'- 2015
 מעיין נבו וכרמית בלומנזון: אוצרות, רחובות, בית מיכל', זרים בתוכנו'- 2015
 תל אביב, ארטפורט, יריד ספרי אמן- 2015

'EXCESS’- 2015נטעליפלדסמן: אוצרת,  תל אביב, גלריה גבירול, פ ישראלי גרמני" שת 
 שחר מרקוס אורן פישר ויונתן גל, קיבוץ מחניים, גלריה מחניים', היבריד' - 2014
 טלי גרגיר: אוצרת , תל אביב, גלריה משונע', פופא'- 2014
 שחר מרקוס: אוצר, תל אביב, גלריה בנימין', נוף מופרע' - 2014
 פרוייקט אמנות שהתקיים בבסיס צבאי נטוש בגבול לבנון', 2צבעי בסיס '- 2013
 מיכל קלסובסקי: אוצרת, עכו, פסטיבל עכו', טקסט אקט'- 2013
 קיסריה, תערוכה בוילה נטושה', פעם הייתי בית'- 2012
 פרוייקט אמנות שהתקיים בבסיס צבאי נטוש ברמת הגולן', 1צבעי בסיס '- 2012
 מוטי גולן: אוצר, איילת השחר, איילת השחר/גלריה תל אביב', יחסים - '2011

 
 אקטיביזם אמנותי

. תל אביב, שכונת שפירא, הבית האדוםמנהל מרכז לאמנות עכשווית - 2018
. תל אביב, פלורנטין', משונע'יוזם ומפעיל גלריה חברתית - 2016
רמת הגולן השתתפות כאוצר , בבסיס צבאי נטוש על גבול לבנון, פרויקט אמנותי חברתי", 2צבעי בסיס "- 2013

. ואמן
2012 -ONCE I WAS A HOUSE”  "רעי דישון: אוצר, פרויקט בוילה נטושה בקיסריה .
. השתתפות כאוצר ואמן, בבסיס צבאי נטוש בצפון רמת הגולן, פרויקט אמנותי חברתי" 1צבעי בסיס "- 2012

 
 פרסים ומלגות

 . כפר האמנים צוקים,רזידנסי- 2022
. מטעם בית המכירות העולמי סות׳ביס, יריד צבע טרי, לאמן הזוכה בחממת האמניםפרס הפטיש - 2019

 
  ספרי אמן



.  עותקים 200מהדורה מוגבלת , הוצאה עצמאית, הסיפור של אהובה- 2018
.  עותקים 400מהדורה מוגבלת , שיתוף פעולה עם בירה מכבי, חיים בספר- 2016

 
 
 


