חן צרפתי
נ 1986 .חיה בחיפה
השכלה
 MFA -2015תואר שני באמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ת"א
 BFA -2012בהצטיינות תואר ראשון באמנויות המסך – וידאו וניו מדיה ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
 -2010לימודי סמסטר במסגרת חילופים במחלקה לקולנוע ווידאו – SVA ,ניו יורק
 BA -2008בחוג לתקשורת ,מכללת עמק יזרעאל
התמחויות
 -2011המרכז הבינלאומי לצילום ,ניו יורק .התמחות בת שלושה חודשים בהפקה וסרטון ביוגרפי אמנותי לצלם" -
"Weegee
)במסגרת תערוכה "( "Murder is my business
פרסים  /מלגות  /תכניות שהות אמן
 -2015תכנית שהות אמן "אמנות אדריכלות"  -ערד
 – Institute of Investigative Living -2014סמינר' מחקר חיים' בהנחיית האמנית אנדריאה זיטל וג'יימס טריינר,
קליפורניה.
 -2012מלגת "שניידינגר" עבור קידום פרויקט גמר בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב
 -2011פרס עבור מעורבות בקהילה ,בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב
 -2010מלגת הצטיינות, ,בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב
תערוכת יחיד
,Dear, (part #2) Chen Serfaty Soulo -2016
אוצרים :יהודית גואטה ודורון אלטרץ ,גלריה של המחלקה לתקשורת צילומית ,מכללת הדסה ,ירושלים.
תערוכות קבוצתיות והקרנות
' – 2017חדרי מילוט' ,מוזיאון נחום גוטמן ,נווה צדק ,תל אביב
אוצרות :דליה לוין ומירי בן משה ונציה
' – 2017חמש תחנות' ,תערוכת הפתיחה של גלריה קו 2017 ,16
אוצרת :קרני ברזילי
 -2016סדנת מיינדסטרים ,פסטיבל פרינט סקרין לאמנות דיגיטלית,חולון ,ישראל
אוצר :ליאור זלמנסון וליאת ברדוגו
 -2015וויס אובר  ,2048תערוכת הבית של פסטביל מנופים ,ירושלים
אוצרות :מעיין שלף ,לי היא שולוב ורינת אדלשטיין.
 -2015הרצאה וסדנה בשיתוף סמנטה אדלר דה אוליבירה ,אירועי מטרופוליס  ,2תל אביב
אוצרים :ערן איזנהמר וקרני ברזילי
' -2015הייפרסנסטיביטי' ,פסטיבל פרינט סקרין לאמנות דיגיטלית ,מוזיאון העיצוב חולון ,ישראל
אוצרת :ליאת ברדוגו
' -2014סילבוס' ,גלריית המדרשה הירקון  ,19תל אביב
אוצרים :ערן איזנהמר וציון חזן ברוך
 -2014הקרנות וידאו ,פסטיבל פרינט סקרין לאמנות דיגיטלית ,חולון.
 -2013תחרות לסרטי סביבה ,פסטיבל סרטי נשים ,רחובות.
 100' -2013שנה לרדי מייד' ,מוזיאון חיפה
אוצרת :רותי דירקטור
" -2013וידאו&אודיו" )(NEARמופע וידאו פרפורמנס ,אירועי המחלקה לקולנוע באקדמיה לקולנוע לוס אנג'לס
Rabble-Rousing Acts – 73 See Gallery, New Jersey, NY -2013
' -2013פנסתטזיה' ,גלרית הקוביה ,ירושלים.

אוצרים :אסף כהן ויצחק מזרחי
' -2012הקיבוץ' ,קבוצת בית ריק ,ירושלים
Simulation Festival 'The beginning of the end",Timisoara, Romania -2012
' -2012אמנות סודית' ,בנק לאומי ,תל אביב
' -2010לילות סינתזיה' ,המעבדה ירושלים ,ירושלים
אוצר :גיא בירן
יוזמות  /אירועים
 -2017חתכים  -פסטיבל סטודיו פתוח ,חיפה
 -2015יומני עיר  -פסטיבל וידאו ירושלים בפראג
" -2014טורניר וידאו"  -תערוכת וידאו במרחב הציבורי -חיפה
 -2013יומני עיר-סדרת הקרנות וידאו ,גלריה יפו  ,23ירושלים

