
אלי פטל
נ. 1974, ירושלים

לימודים

1996- 2000
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב י-ם
1999
קופר יוניון- ניו יורק

תערוכות יחיד

2001
חורשת האקליפטוס - בית האמנים - ירושלים
אוצר יהושוע בורוקובסקי
אלי פטל- מיצב - סדנאות האמנים - תל אביב
	

2003
נשמה חדשה - גלריה דביר  - תל אביב

2005
תערוכה סוף -גלריה המדרשה – קלמניה, אוצר דוד גינטון
סגולה - גלריה קו  16- תל אביב, אוצרת גלה יהב
תערוכה ביריד האמנות "פיאק" - פריז

2006
הטבע המקורי - מוזיאון תל אביב , ביתן הלנה רובינשטיין, אוצר אורי דסאו (קטלוג)

2007
סוף היום - מוזיאון תל אביב, אוצרת שבא סלהוב (קטלוג) 

2009
תשע באפלה - גלריה דביר - תל אביב

2010 
עד ת' - בית ביאליק- תל אביב




תערוכות קבוצתיות נבחרות

2002
שפת אם - מוזיאון עין חרוד לאמנות  (קטלוג) 
חדרי חדרים - מוזיאון הרצליה לאמנות (קטלוג)

2003
נחשו מי מת - גלריה דביר,
דרך לוד - גלריה קלישר, תל אביב 
גן סאקר  - גלריה אורנים
 (מחורבותיך אבנך - זמן לאמנות, תל אביב (קטלוג
 
2004
חצי פנסיון - בית דביר אנטרטור
נקודת השקפה  - מוזיאון תל אביב לאמנות
היהיה - גלריה דביר
נשורת - הגלריה של המדרשה לאמנות, תל אביב

2005
העבריים החדשים - מרטין גרופיוס באו, ברלין (קטלוג
  מתווה לאהבה ראשונה - גלריה דביר
חזרת-גלריה גבעון תל אביב
מראי אדם- מוזיאון אשדוד לאמנות (קטלוג
סרק - מרכז לאמנות עכשווית, תל אביב (קטלוג
רגשות מעורבים - מוזיאון חיפה לאמנות (קטלוג

2007
הביאנלה לרישום ירושלים (קטלוג

2008
רסיסים של קדושה - מרכז ג'ורג' פומפידו פריז, צרפת (קטלוג
רסיסים של קדושה - האוס דר קונסט, מינכן, גרמניה (קטלוג
התרוקנות -מוזיאון תל אביב לאמנות (קטלוג
ארט פוקוס  5  -  ירושלים (קטלוג.
ארט טי.אל. וי - תל אביב (קטלוג
המקרה של מייקל רואן - גלריה הראל, תל אביב

2009
איסורי כלאיים- המרכז הטכנולוגי, חולון (קטלוג
כשר- המוזיאון היהודי , ברלין (קטלוג

2010
די גאלדענע קייט- גלריה דביר, יפו
באופן פורמאלי – מוזיאון חיפה לאמנות (קטלוג)

2011
Blowing on a Hairy Shoulder / Grief Hunters
 מרכז לאמנות עכשוית פילדלפיה,(קטלוג)
חוף ירושלים, סדנאות האמנים, ירושלים 

2012
מנוע חיפוש – סי.סי. איי, תל אביב, (קטלוג)
Re: visiting Rockefeller
מוזיאון רוקפלר,  ירושלים


פרסים ומלגות

2000
פרס אלחנני - המחלקה לאמנות בבצלאל
מלגת קרן שרת - קרן תרבות אמריקה ישראל

2004
פרס ע'ש הדסה ומנחם קלצ'קין - קרן תרבות אמריקה ישראל

2005
פרס דיזנגוף- עריית תל אביב

2006
פרס רפפורט לאמן צעיר - מוזיאון תל אביב לאמנות
תמיכה להפקת קטלוג - מועצת הפיס לתרבות ואמנות
תמיכה להפקת קטלוג - קרן ריץ' לחינוך, שוויץ

2009
פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות




הוראה

2002 - מרצה לאמנות בבצלאל אקדמיה ועיצוב ירושלים
  2008,2010  - מרצה לאמנות, המדרשה, בית ברל
2011 - ראש המחלקה לאמנות , בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים




פרסומים נבחרים

אלי פטל עבודות, אספיס 3(מרץ 2003
חמדה רוזנבאום "נשמה חדשה", סטודיו 147, אוק' 2003
אסתר דותן, "דרך לוד", סטודיו 147, אוק' 2003
יגאל ניזרי (עורך ) חזות מזרחית, בבל 2004
רותי דירקטור, אמנות עכשווית אני מדברת אליכם, סל תרבות ארצית - ההוצאה לאור 2005
שאול סתר, סגולה:אלי פטל קו 16, סטודיו 160
תיק אלי פטל, ראיון וביקורת , סטודיו 162
חיים דעואל לוסקי, "הטבע המקורי", סטודיו 167
אלי פטל נומה ועראק, הכיוון מזרח 13
מתי שמואלוף ,האלימות בכינון המקור, בצלאל פרוטוקולים היסטוריה ותאוריה 2007
בשולי הקיר הלבן ובמרכזו, מתי שמואלוף מארב 2007
Introducing - Eli Petel -Modern Painters ,sep.2008, Artinfo. com
בין השאיפה למערב להשתרשות במזרח,ארץ אחרת, 57, 2010
דוד סטרומברג, אלי פטל ראש המחלקה לאמנות, ג'רוסלם פוסט, 2011

