יוחאי אברהמי

נולד 1970

לימודים:
 1986-1988 לימודי ציור ופיסול במרכז לאמנויות גורן שבמכללת עמק יזרעאל
 1996 בוגר המחלקה לאמנות בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מלמד במחלקה לאמנות בבצלאל ובמכון לאמנות שבמכללת אורנים לימוד במכון אבני ובסמינר הקיבוצים

תערוכות יחיד:
 2014, המוזיאון האנונימי למורשת, האקדמיה לאמנויות העולם, קלן, גרמניה
2013 
הגלריה של סדנאות האמנים, תל אביב
 2010 
Gelatin, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Korea 
עוזי, המרכז לאמנות עכשווית, תל אביב
 2008
 Mistrust the parks, ACC Gallery, Weima, Germany 
2004 המגעים נמשכים, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
 2003
 Yochai Aavrahami, Akerby sculpture park, Nora, Sweden 
1997 הגלריה של סדנאות האמנים, תל אביב

תערוכות זוגיות:
 2010 
With Karin Eliyahu), Dogs on the carpet, ISLAND, local collaboration project of) 
Gyeonngi Creation Center, Daebodo Island, Ansan, Korea 
2008
 )עם קארין אליהו( תל חי, גלריה ענגע, תל אביב
 2001 
)עם יואב מילר( שבלריסטים, גלריה אלון שגב, תל אביב

פרוייקטים מיוחדים:
 2012
 )עם מיה אלרן( סיור בהר ציון, פסטיבל מתחת להר, עונת התרבות, ירושלים
 )עם דורון תבורי( בארץ הגלעד, המרכז לאמנות דיגיטלית ואולם תיאטרון נחמני 
2010
 )עם דורון תבורי( מפגש באינסוף, תיאטרון אנסמבל הרצליה
 2008
 Ruin Slam, a collaboration with ColorViolence, Abe Monk and Philipp Oehme, ACC
gallery, Weimar מסלול האוטובוס, אוטוביוגרפיה של עיר, יפו
 2007
 Arcadia – A European Dream ,Plein Air at the Wielandgut in Oßmannstedt

מבחר תערוכות קבוצתיות:
2014 הביאנאלה ה 31 לאמנות, סאו פאולו, ברזיל
 2013
Deadwood, הגלריה של סדנאות האמנים, תל אביב
 היסטוריות, המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון 
2012 
בריסטולים, מוזיאון בת ים לאמנות
 2011
 Blowing on Hairy Shoulder, Institute of Contemporary Art (ICA), Philadelphia, Pennsylvania, USA 
על פי מקורות זרים, המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון 
בדרך לשומקום, מוזיאון אשדוד לאמנות 
תערוכת פרסי משרד התרבות, מוזיאון רמת גן 
2010 
Island, Local Collaboration Project, Gyeonggi Creation Center, Ansan, Korea 
2009
 ArtTLV ,תלאביב 
אירוע בניה. מוזיאון ישראל, ירושלים 
עונת המלפפונים, שוק הכרמל, תל אביב
 מעולם לא נראינו טוב יוצר, בית התפוצות, תל אביב 
הנפילה, בית פנורמה, תל אביב

2008 
The 6th Taipei Biennial, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan Art TLV, Tel Aviv, Israel 
ככר המדינה, גלריה אבר ארט, תל אביב 
תערוכת פרסי משרד התרבות, מוזיאון חיפה
 Israeli Shots, Asperger Gallery, Berlin Layla, Collaboration of AAI and INGA Gallery , New York Stammtisch.Suchtrupp.Gartenarbeit. , ACC gallery, Weimar 
2007
 OK VIDEO MILITIA, Jakarta, Indonesia 
במנהרת הזמן, גלריה ברוורמן, תל אביב 
גן הפסלים על שם אבי רן, חיפה 
מסע לכוכב לעת קדמוני, בית ביהודה מרגוזה, יפו
 2006 
Liminal Spaces, the Gallery of Contemporary Art (Gfzk), Leipzig, Germay 
עם, ארץ, מדינה, המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון 
מיני ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים 
2005 
The 9th international Istanbul biennial, Istanbul, Turkey
פגישת מחזור, גלריה ברוורמן, תל אביב 
2004
TerrorVision, Exit Art, New York, NY, USA 
קיר רויאל, הגלריה של המדרשה לאמנות, תל אביב
תערוכת פרסי משרד התרבות, מוזיאון חיפה 
אמנות ישראלית צעירה, מוזיאון תל אביב לאמנות
 HautNahOst , Inter Art, Frankfurt, Germany 
)עם יואב מילר( למה לא, הגלריה ש״ח אוניברסיטת חיפה 
בארץ הצל, מוזיאון תל אביב לאמנות

כנסים:
 Doing Memory, Vienna Art Academy 2013 ,Performance - Memory – Museum: Commemorating the Past in a Contested Present 2012
Ben Gurion university, Beer Sheva Making good again, Hebrew University, Jerusalem
the 4th Lexicon conference, Tel Aviv University 2010 Conflictual Art, Haifa University 2009

פרסים ומלגות:
 2013
 Akademi der kusten der welt, Kölon, Germany 
קרן יהושע רבינוביץ', תל אביב
2010 
פרס שרת התרבות
 Gyeonggi Creation Center, Ansan, Korea 
2008 
קרן יהושע רבינוביץ, תל אביב 
2007 
פרס עידוד היצירה
 Plein Air at the Wielandgut in Oßmannstedt Germany international studio program, 
ACC Gallery, Weimar, Germany 
2005 
תמיכת משרד החוץ בפרוייקטים בחו"ל
 2004 
תמיכת משרד החוץ בפרוייקטים בחו"ל
 2004 
תמיכת מפעל הפיס בפרוייקטים בחו"ל
 2003 
פרס האמן הצעיר, משרד התרבות
Artist-in-Residence at Akerby Sculpture park, Nora, Sweden 
1999/2000 
קרן תרבות אמריקה ישראל

