
גיא אביטל   

אביב-חי ועובד בתל ,1973נולד בתל אביב 

לימודים

תל אביב  בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תוכנית תואר שני באמנות     2007 - 2009

2006 - 2005    Kunstakademie Dusseldorf - Class of Prof. Albert Oehlen  דיסלדורף

1999 - 1998      Chelsea College Of Art & design –Foundation- Fine Art / Painting       לונדון

תערוכות יחיד

2018        A Landscape of a Faraway Photograph Appearing Through Miraculous Shapes of a Relentless Beginner

                Balzer Projects באזל שוויץ

 גלריה שלוש לאמנות עכשווית תל אביב    עבר הנהר        2018

 גלריה שלוש לאמנות עכשווית תל אביבח.ד.ר        2015

 עינגע גלריה לאמנות עכשוית  תל אביבאחרי הכל        2013

סדנאות האמנים תל אביב  מיוזיס         2011

עינגע גלריה לאמנות עכשוית  תל אביב  הפסקת צהריים        2010

מוזיאון חיפה לאמנות במסגרת סדרת מרשים  חיפה   טבוע       2004

גלריה משרד בתל אביב מיצב משותף עם האמנית עדי מנדלר  מעבר       2004

 אופאל גלריה לאמנות עכשווית תל אביבגיא אביטל ציורים       2002

תערוכות קבוצתיות נבחרות

  גלריה מאיה תל אביב   נבלות     2021

גלריה שלוש לאמנות עכשווית תל אביבמערבולת           2019

  גלריה שלוש לאמנות עכשווית תל אביבהצד האחר        2017

רוזנבך גלריה לאמנות עכשווית ירושליםמודרניזם        2016

2015       Stadtmuseum Dusseldorf  Metaphors of Identity דיסלדורף 

  גלריית הקוביה, ירושליםסלון הקוביה             

  הלובי – מקום לאמנות  תל אביבכולנו בביבים אבל חלקנו מתבוננים בכוכבים             

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תל אביבBAADגלריה סוף סוף         2014



2013      Cinque Garzoni  Piccola Germania  ונציה

            Gallerie Voss  Behind the Non Colours דיסלדורף 

 הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבריד שמאל: מדורי השטן ויצירת האמנות        2012

 תל אביב             

 תל אביבגלרית בעלי מלאכה  1+1*              

              BAAD Influence   גלריהBAAD בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תל אביב 

מנשר לאמנות  תל אביבגלריה                פלנטי

גלריית החדר תל אביב מסיבת סיום              

2011        Getawayמרכז ההנצחה קרית טבעון - הגלריה לאמנות  קרית טבעון 

מוזיאון חיפה לאמנות   חיפה 21 במאה ה-מה לעשות עם ציורו              

פירמידה מרכז לאמנות עכשוית  חיפהלברוח מהכל ולהשאר לעולם               

מנשר לאמנות  תל אביבגלריה   זמן תגובה        2010

עינגע גלריה לאמנות עכשוית  תל אביב  להוסיף חטא על פשע              

              Mutt 2010   לאמנות עכשוית  תל אביב 39גלריה

2009        Humboldtberlin  Ikonen des Sieges. Transformatione  ברלין

               Mostra Internationale  Cinque Garzoni  The Sequel I&II  ונציה

תל אביב תערוכת בוגרים בצלאל תואר שני  מתחם התחנה   חרושת               

               A4  ׁשGSAגלאסגו 

גלריית החדר תל אביב   שקיעה        2008

הגלריה של בצלאל תל אביב   צאן               

גלריית החדר תל אביב   לגו        2007

2006        Kunst Fabric Halle  Stars and Comets    וופרטל

פרסים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תוכנית התואר השני        2008


