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 אלהם רוקני 
1980 נולדה באיראן. חיה ועובדת בתל-אביב

  elhamrokni@gmail.com, www.elhamrokni.com 

לימודים

בוגרת בהצטיינות במסלול הMFA, בצלאל, תל-אביב

בוגרת בהצטיינות במחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תערוכות יחיד

יוסף-אבאד, מוזיאון תל-אביב לאמנות, אוצרת: ענת דנון סיוון

ללא כותרת, בית האמנים ירושלים

נקודה. סוף., תערוכת יחיד, צבע טרי 6, אוצרת: שרית שפירא 

חמישה פריימים לשנייה, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, אוצרת: אלינור עשת

תערוכות קבוצתיות נבחרות 

רשמים 5, הבינאלה לרישום בירושלים, אוצרת: טל יחס

אוצר: יונה פישר, מוזיאון אשדוד לאמנות

 Fowler museum at UCLA ,Light and Shadows, לוס-אנג’לס

חוף מבטחים, גלריה הקוביה, במסגרת מנופים

אוצרת: ניצה פרי

שעת הקסם, מוזיאון אשדוד לאמנות 

אוצרת: יעל עמית

הזוכים 2011, מוזיאון פתח-תקווה לאמנות

אוצרת: נעמי אביב 

 The H2 – Centre for Contemporary Art ,Behind landscape, אאוסברג  

אוצר: תומס אלסן

 CCA מנוע חיפוש, המרכז לאמנות עכשווית

אוצרים: סרג‘יו אדלשטיין והילה כהן שניידרמן

נאמן למקור, בית הגפן, חיפה  

אוצרים: פריד אבו-שקרה ויעלה חזות

השמיניה הסודית או תעלומת הבית המכושף, חיסין 27, תל-אביב  

אוצרת: שרית שפירא

בדרך לשום מקום, מוזיאון אשדוד לאמנות

אוצרת: איה לוריא

ממלא מקום, גלריה גלאון, תל-אביב

אוצרת: רונית עדן

אורות וצללים, בית התפוצות, תל-אביב 

אוצר: חגי שגב 

בקצה העולם - כאן, מוזיאון פתח-תקווה לאמנות 

אוצרת: דרורית גור-אריה

  סלמה 10, תערוכת בוגרים,תכנית MFA, בצלאל, תל-אביב 



בין לבין, מוזיאון אשדוד לאמנות

 אוצרים: יובל ביטון ורוני בנימיני

ניסוי כלים 6#, מרכז ביכורי העיתים, תל-אביב

 אוצרת: מורן שוב

Urban research, ברלין, גרמניה

משנה מקום, מוזיאון בת-ים לאמנות

אוצרות: מילנה גיצין-אדירם ולאה אביר

תערוכת בוגרים, בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים 

פסטיבלים והקרנות

GIGUK, Gießen VideoArt Festival, גרמניה

PAM Festival, סניגליה, איטליה

Wola Festival, ורשה,פולין

ATA Film & Video Festival, סן-פרנסיסקו, ארה“ב

Crosstalk Video Art Festival, בודפשט, הונגריה

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים, רחובות

Olympolis Art Project, יוון

ShortFilmFestival, המבורג, גרמניה

פרסים ומענקים

 קרן יהושע רבינוביץ’ לאמנויות, מענק להוצאת קטלוג, מסלול אמנות

מפעל הפיס, מענק להוצאת קטלוג עבור תערוכת יחיד במוזיאון תל-אביב

פרס מוזס לציור 2013, בית האמנים ירושלים

פרס ישראכרט ומוזיאון תל-אביב

פרס אוסף יגאל אהובי לאמן מבטיח, יריד צבע טרי #5

 קרן יהושע רבינוביץ’ לאמנויות, מענק לפיתוח סרט, מסלול נסיוני

מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט

פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט

פרס אמן צעיר, אשדוד

מענק לפיתוח סרט בשיתוף, המרכז לאמנות עכשווית CCA, תל-אביב

 MFA פרס עידוד יצירה, בצלאל

MFA פרס עידוד יצירה, בצלאל

  BFA פרס בנק-לאומי, בצלאל

אוספים

אוסף דמלייר ברלין

אוסף יונה פישר

אוסף יגאל אהובי

אוסף עמוס שוקן

אוסף רבקה סאקר

אוספים ציבוריים ופרטיים

2008

2007

2009

2008
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2010

2009


