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 . פרטים אישיים1

 roman.hillel@beitberl.ac.il דוא"ל:

 

 . השכלה גבוהה2

 א. לימודים לתואר

 לתואר שם המוסד והמחלקה תקופת הלימודים
-המדרשה, אקדמית בית ברלהמכללה ה 1999-2002

 פקולטה לאמנויות  
 )תכנית אישית(

החוג לתורת הספרות אביב, -לאוניברסיטת ת 2000-2004
 הכללית )בהצטיינות(

B.A. 

2006 -2007 Goldsmiths College, University of 

London 
MFA 

 

 

 . דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה3

 דרגה אקדמית שם המוסד והמחלקה תאריכים

הפקולטה -המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל 2015
 לאמנויות

 יוצר מרצה בכיר

 

 

 . תפקידים ניהול אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה4

 שנים בתפקיד סוג התפקיד שם המוסד
 2003-2002 הוראה המחלקה להכשרת מדריכי אמנות

מכון אבני, המחלקות לאמנות, עיצוב פנים ועיצוב 
 גרפי

 2003-2006 מרצה לרישום

; תואר שני בחינוך B.Edתכניות: לתואר ראשון  .
 לאמנות

 ואילך 2008 הוראה

פקולטה  -המדרשה, אקדמית בית ברלהמכללה ה
 לאמנויות

 ואילך 2014 ראש תחום ציור

פקולטה  -המדרשה, אקדמית בית ברלהמכללה ה
 לאמנויות

הנחיית סטודנטים 
 גמרהלתערוכת 

 ואילך 2014
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בתחומי העיסוק האקדמי מחוץ למוסדות אקדמיים . תפקידים5  

   הוראה במקומות נוספים

 ילין, תיכון ארצי לאמנויות -מורה במגמה לאמנות פלסטית, תלמה 2011-2008

 מורה לאמנות, מרכז אל בקאא', יפו: מורה בהתנדבות במרכז לילדים 2002-2003

 
 
 . השתתפות בכנסים אקדמיים6

 א. השתתפות פעילה

 כותרת ההרצאה מקום הכנס נושא הכנס תאריך
May 2006 the Porter institute 

international conference 
Tel Aviv 

University 
Visual hybrids between 

language and conceptual 

knowledge  
Aug 2006 the IGEL conference Munich, Germany What can hybrids tell us 

about the relationship of 

language and thought?  

December 

2006 
the SCRIPT conference: 

Metaphoricity: Linguistic 

and Non-linguistic 

aspects 

Tel Aviv 

University 
Centaurs: between 

language and thought 

January 

2007 
conference on HYBRIDS, 

Porter Institute and 

Betzalel  

Tel Aviv 

University 
Visual hybrids: linguistic 

and conceptual aspects  

 

 

 . מלגות, פרסים ומענקים אחרים9

 מעניק המלגה או הפרס המלגה או הפרס שנה
 Cultures France בפריס – Cite International des Arts מלגת שהייה ב 2007
 משרד התרבות פרס האמן הצעיר 2009
 משרד התרבות פרס עידוד היצירה  2013
 מפעל הפיס מענק לפרסום ספר אמן 2014
 קרן יהושע רבינוביץ' מענק לספר אמן 2015
 ASYLUM ART מענק תמיכה 2016
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 פרסומים

 

  פרסומים לא שפיטים

 . 66-67, 166 סטודיו, .(. טרק פצצות2006) רומן, ה'

 . 8- 1, דאדא-קטלוג איתמר ג'ובני, מוזיאון ינקו .(. שכינה2005) רומן, ה'

 .9 – 8, 1המדרכה,  .כוח וכוחניות בעבודתו של מת'יו בארני-(. קרימסטר2001) רומן, ה'

 

 ספר אמן

 . תל אביב: גלריה חזי כהן.יוניברסל (.2016) רומן, ה'

 

 בקטלוגיםעבודות וטקסט מלווה על העבודות 

 2014אוצרת: אורית בולגרו, סדנאות האמנים בירושלים,  .הכוח המדמה 2014

, תל CCAאוצרים: סרג'יו אדלשטיין והילה כהן, המרכז לאמנות עכשווית  .מנוע חיפוש 2012

 אביב.

 אוצרות: לאה אביר ואורית בולגרו, מוזיאון בת ים לאמנות עכשווית. .יחידות 2009

2008 Neues Sehen.  .אוצרים: ליאב מזרחי, סוזנה  הינריכס. הגלריה העירונית, ברמן, גרמניה 

 מבחר מאוסף בנו כלב, המוזאון הפתוח תפן. .קשרים והקשרים 2007

 הביאנלה לרישום, אוצרת: דליה מנור, בית האמנים ירושלים. .3רשמים  2007

 אביב.   אוצרת: אירית טל, הגלריה האוניברסיטאית אוניברסיטת תל .נופים דיגיטליים 2007

 אוצרת: רותי דירקטור, הגלריה לאמנות אוניברסיטת חיפה. .בואה יופי 2007

 אוצרת: עדנה מושנזון, מוזיאון תל אביב לאמנות. .רוז סלבי: על פרחים באמנות העכשווית 2004

 מוזיאון תל אביב לאמנות.אוצרת: אלן גינתון,  .נקודת השקפה 2004

 אוצרת:  אלן גינתון, מוזיאון תל אביב לאמנות .אמנות ישראלית צעירה: אוסף אוחנה 2003

 

 ו עבודותמכתבי עת בהם התפרס

 2007, 1, פיקניק

  2007, 2, פיקניק

 .2006, 6כתב עת עצמאי לשירה,  – אורבניה

 עומר.-העבודות מאת רקפת וינר, כולל טקסט על 2011)רשות היחיד(,  16, , הליקון

צייר יהודי, המדרשה,  -(. הלל רומן 2014, כולל מאמר: ישורון, מ' )2014)דת יהדויות(,  17,  המדרשה

17 ,168-145. 

Programa, 4, 2011 

 

 תערוכות יחיד/פרויקטים 

 יחד עם עומר קריגר ,קול המדינה הבאה 2016-2017
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 כהן, תל אביב-גלריה חזי ,יבול  2016

יחד עם טמיר ליכטנברג, סדנאות האמנים, ירושלים, אוצרת: אורית , הכח המדמה  2014

 בולגרו )קטלוג(

, תל אביב אוצרים: סרג'יו אדלשטיין והילה כהן CCAבמסגרת "מנוע חיפוש",  כוכב 2012

 שניידרמן )קטלוג(

2011 The Archaeological Museum of Palestine  23במסגרת "אמנות/חיים", יפו, 

 גלריה לאמנות בצלאל,  ירושלים

 )קטלוג( MOBYים -, מוזיאון בתממלכה  2009

 השנייה לאמנות עכשווית, הרצליה )קטלוג( הביאנלה ,מצפה כוכבים  2009

2006  A Problem Well Stated , תערוכת גמרMFA ,Goldsmiths Collegeלונדון , 

 סדנאות האמנים בת"א  ,מאחז  2007

 אביב-, גלריה דביר, תלמזדמנותסחורות   2005

 גלריה דביר, תל אביב ,דרקלינג  2002

 
 תערוכות קבוצתיות נבחרות

 הנסן ירושלים, אוצרת: אלפא חיימוב-, ביתדומסטיקה  2018

 אביב לאמנות-, מוזיאון תלוהיד רושמת  2018

 , הסדנא לאמנות רמת אליהו, ראשון לציוןטרזן על סדין  2017

 הביאנלה לרישום, בית האמנים, ירושלים, אוצרות: עדנה משנזון וסאלי הפטל  2016

המרכז  ELSCהאמנים ירושלים, אוצרת: מיכל מור, בשיתוף -, ביתבין סינאפסות  2016

 לחקר המוח באוניברסיטה העברית

2015  TAKE, גלריה זומר, תל אביב 

 וצרת: אורית בולגרותערוכת הזוכים של משרד התרבות , מוזיאון חיפה, א  2014

, מוזיאון פתח תקוה לאמנות, אוצרים: ליאור ווטרמן, יונתן טואיטו אסונולוגיה                   2014

 שניידרמן-והילה כהן

 אביב, אוצרת: איריס מנדל-, גלריה קונטמפוררי, תלבחזרה להתחלה                  2013

2009  Rainbows and Sandstorms , אספרגר, ברליןגלריה שרה 

 אביב-, גלריה דביר, תלטבעות שבתאי  2009

 אביב, אוצרת: אפרת גל-, תלCCAהמרכז לאמנות עכשווית  ,פתיתים 2009

2008  Neues Sehenהמוזיאון העירוני , ברמן, גרמניה )קטלוג( אמנות ישראלית צעירה , 

 , המוזיאון בתפן, )קטלוג(מאוסף בנו כלב –קשרים והקשרים  2008

2008 Visits to some(where),  גלריהBWAגורה, פולין, אוצרת: עדי אנגלמן-ילונה’, ז 

 , הגלריה האוניברסיטאית ת"א, אוצרת עירית טל )קטלוג(נופים דיגיטליים 2007

 הביאנלה לרישום, בית האמנים ירושלים, אוצרת דליה מנור )קטלוג( - IIIרשמים  2007
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 )יחד עם טליה קינן ודוד עדיקא( הגלריה האוניברסיטאית בחיפה,  בואה יופי 2007

 אוצרת: רותי דירקטור )קטלוג(

  אביב לאמנות,-, מוזיאון תלעל פרחים באמנות העכשווית –רוז סה לה וי  2004

 אוצרת: עדנה מושנזון )קטלוג(

 אביב לאמנות, אוצרת: אלן גינתון )קטלוג(-, מוזיאון תלנקודת השקפה  2004

, גלריית האורחים במדרשה לאמנות, אלדר פרבר והלל רומן –ריאליזם ואלכסון  2003

 אוצר: יעקב מישורי

 , מוזיאון תל אביב אמנות ישראלית צעירה: אוסף ז'אק וגניה אוחנה 2003

 לאמנות )קטלוג(

 תערוכה קבוצתית בגלריה דביר, תל אביב 2003

 אביב, אוצר: דורון רבינא-תערוכה בגלריה המדרשה בתל  2003

 

 
 אוספים

 אוסף מוזאון ישראל

 אביב לאמנות-אוסף מוזיאון תל

 אוסף עיתון הארץ

 אוסף בנק דיסקונט

 אוסף בנו כלב

 אוסף ברנדס

  St-artאוסף 

 

 

 


