
 

 רחלי רוגל
 אמנית רב תחומית

 

 

  ,ולולאה (READY MADE)באמצעות כפתור מקורית ומפתיעה , שפה אישיתרחלי רוגל גיבשה 

 .סוף ונצח, מאבק ושלום ,מבטאת מוטיבים של חיוב ושלילהם היא באמצעות

העבודות הוצגו בתערוכות יחיד וקבוצתיות במוזיאונים וגלריות בארץ ובעולם והן נמצאות 

 .היצירות סוקרו באמצעי התקשורת השונים. פים פרטיים וציבורייםבאוס

 .'ודיאקהארס י'במגזין השנתי  הדוקטורט על עבודותיה פורסם   -אילן-אוניברסיטת בר  - 2102

 .'0490-לבוב -הצעקה'על כריכת המגזין העבודה 

עליות 'רת סדשיחה על  –עם האמנית ' שלישי משולש'מפגש פתיחה  -מוזיאון ישראל - 2100

 .'מדומות לירושלים

 .'מגירוש ספרד אל הפתרון הסופי'הרצתה במסגרת הקורס  -אילן -אוניברסיטת בר  -2101
 

 .על יצירה נשית' נשים ושואה'-הרצתה בכנס הבינלאומי החמישי ל -בית ברל 2114
 

 עשר-נסקרה יצירתה בשני מושבים בקונגרס העולמי החמישה  -האוניברסיטה העברית 2114

 למדעי היהדות בירושלים

 .הוקדשה לסדרת הזכרון שלה -'שישי במוזיאון'הרצאת פתיחה  -מוזיאון ישראל - 2112

ברחבת בית העם , הלבירינתים הציבוריים הראשונים בישראליזמה ועיצבה את מיצב  - 2112

 .ברחובות ההיסטורי

 .רוקיםח הי"דועל כריכת א ביוהנסבורג ו"עבודת אקולוגיה בועידת כ -2112

' בצלאל' -ברחובות וב 0-ע ה"חוקרת מלחמה. עולמיתה נציגת ישראל באגודת הלבירינתים

ארט  -וידאו(. 0449' לגור בירושלים')זוכת פרס צילום ממוזיאון ישראל (. 2101-2102פירסומים )

 (.2100)באוסף בנק לאומי ' מנוחה ונחלה'

 

 

 

 

 

 



 :נבחרות תערוכות יחיד
 

 .אוצר אבנר א, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, "מראית עין" -2102
 משמר העמק, "לולאות מתכפתרות" -2100
 תל אביב , בית האמנים, "איבקות חיינו" -2101
 אוצרת סול לנזיני, יד לבנים רחובות ,  "כפתור וקרע"  -2101
 (קטלוג)אוצרת סול לנזיני , קבוץ ברעם, מוזיאון בר דוד, "כפתור וקרע" -2114
 (קטלוג)אוצרת אפי גן , צ"גלריה עירונית ראשל, בית קנר, "מיצב הליכה"  -2112
 (קטלוג)אוצרת סמדר ספקטור דנון , חולון, מוזיאון חוסמסה, "בחזרה לתל גיבורים" -2112

 (.קטלוג)בית יד לבנים רחובות " יומנים מכופתרים וחוטי החיים"2006 -
 (קטלוג) אוצרת אורה קראוס, תגלריה עירונית רחובו" אחת ויחידה" - 2004

  תיאטרון ירושלים" על כפתורים ולולאות"2001 -
Embellished Textile- 1998 טקסס, אוסטין 

 קליפורניה, ברקלי" הדרך לירושלים"1998 - 
 

 :נבחרות תערוכות קבוצתיות
 

 צבע טרי, הגלויה הסודית -2102
 ידסהועד למלחמה באי, בנק הפועלים, אמנות ישראלית -2102
 אוצר דורון פולק, פריז -" גבולות" -2101
 אוצרת יהודית מצקל,  רחובות, בית יד לבנים , "בפרדס ליד השוקת" -2101

 (קטלוג) אוצר רפי ברביבאי, א"גלריה גבו ת -"חותם"200 - 7
 (קטלוג)אוצר דורון פולק , תאטרון גבעתיים" שלם לעולם חסר" -2007
 רחובות , תפיסול חוצו" לגעת בתפוז" -2117
 (קטלוג)אוצרת חנה ברק אנגל , קיר מוזיאון קבוץ ברעם" הכמיהה לשלום" -2007

ZIPPART - 2006-  (קטלוג) אוצרת סימה סלע, גלריה לעיצוב חולון 
 “Changing the World One Thread at a Time” Val D'Argent, Alsace, France -2006 

Art Quilts XI: Stages, Cycles & Fits at Chandler Center for the Art,AZ -2006 
Quilts Birmingham,UK, -Voted "Best of Show"  - 2006 “Festival of  

SAQA Europe: Breaking Boundaries, Lyon, France- 2006 
2119-  textile Museum, San Jose, CA ”The art of Politics” 

”Invading Spaces” – Sexual Violence Against Women - 2004 
The Phillips Museum of Art, Lancaster, PA            

  “Quilts for Change” – Zonta Club of Cincinnati – Cincinnati, OH   - 2004 
  דרום אפריקה, ביוהנסבורג" 01+ריו -פסגת כדור הארץ" -2112
 א "בית האמנים בת" פנים חדשות" -2110
  )קטלוג)אוצרת כנרת אביבי , ןבמרכז הבינתחומי בחולו" יש לי חלום" -2111
2000- Longmont Museum , קולורדוTHE KISS 
 (קטלוג)בפריס  GRAND PALAISסלון הסתיו של מוזיאון  -2111
 ”Still Crazy After All Those Quilts“מסצוסטס ,מוזיאון הטקסטיל של ניו אינגלנד -0442
 THE KISS,קליפורניה , זהמוזיאון הטקסטיל סן חו -0442

Beadworks, Dairy Barn - Southeastern Ohio Cultural Arts Center -1998 
  Fantastic Fibers, TriArt Gallery, Louisville, Kentucky -1998  

 
 



 
 :אצירת תערוכות

 .ETSב באמצעות שרות "תערוכה נודדת במוזיאונים בארה" הנשיקה" -0442
 .ב"ארה, יפן, תערוכה נודדת בצרפת "?זו שמיכה" -0441

 
 : הרצאות
 ,טקסס, מינסוטה)ב "ארה, צרפת, גרמניה: ולבירינתיםלרגל עליות מדומות , כפתורים

 (.קליפורניה
 ".יד ושם" :כפתורים בהקשר שואה

 
 :הליקהבפרוייקטים 

 חתימות לעליה לרגל לירושלים 0441-0442
 בית דרור רחובות -כפתור וילד

 
 :ורת בארץתקש/פרסומים
דרכים "ח קואליציית "כריכת דו, כריכת עלמה, חיים אחרים, גן ונוף, טבע וארץ, במחנה :מגזינים
 :טלויזיה ערים , כל העיר, במקום, ידיעות אחרונות :עיתונים ודאיקה יארס , ביבשה, "לקיימות

רשת על  -2ערוץ  , מועדון תרבות -0ערוץ  ,מהיום למחר - 0ערוץ , בוקר טוב ישראל -0ערוץ 
מעבירים  :רדיו.מקומי 21ערוץ , חדשות 2ערוץ ,בין תשע לעשר-רבקה מיכאלי  -2ערוץ , הבוקר

 פרפרי בטן , אחרי שש, ביטנט, הכל דבורים, לראשון עם רון נשיאל
 

 :ל"תקשורת בחו/פרסומים
 " Bead Art Book, I Remember Mama, Creative Embellishment:ספרים

, Journal Quiltsב"בארה גזיניםמ:  Button & Beads,Fiberarts ,Art/Quilt ,Quilts Are 
Foreverמגזין הלבירינתים באנגליה   :באירופה מגזיניםCaerdroia Magazine בהולנד ,

 San Jose Mercury News, The:עיתוניםביפן Paradoxa.,Quilt Tsushin. דנמרק, צרפת
Jewish Bulletin, The Oakland Tribuneאמריקאית :יזיהטלוPBSישראלי בצרפת :רדיו 

 


