ישראל רולי נתיב
ציונים ביוגרפיים
נולד בבלגיה .1940 ,עלה לישראל בשנת .1949
1971-1968

 -למד צילום בטכניון ,חיפה

1970

 -הקים את סדנת הצילום ואת מעבדות הצילום במכללת אורנים

2005-1970

 -הורה צילום במכון להכשרת מורים לאמנות ,המכללה האקדמית לחינוך

אורנים
1980-1976

 -פרסם מאמרי ביקורת בנושא צילום בעיתונים ובכתבי עת שונים ,ביניהם

מעריב ,הארץ ,ידיעות אחרונות ,כלבו חיפה ,מוזות
 -ערך את מדור הצילום בכתב העת לספרות ולאמנות פרוזה

1980

 יזם את התערוכה הראשונה של צלמי ישראל בבית האמנים ,תל אביב1982

 -הקים סדנאות לצילום במכללות עמק יזרעאל ,מגידו ועמק הירדן

עבודותיו נכללות באוספי מוזיאון תל אביב לאמנות ומשכן לאמנות ,עין חרוד
מבחר תערוכות יחיד
 - 1972תערוכה נודדת במסגרת המפעל ל"שילוב אמנויות"
 - 1975תצלומים והדפסי רשת ,מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות וידיעת המזרח ,קיבוץ
הזורע
" - 1979אישה שאהבתי" ,תצלומים בשחור-לבן ,גלריה גרפיקה  ,3חיפה
 - 1980תצלומים בשחור-לבן ,משכן לאמנות ע"ש חיים אתר ,עין חרוד
 תצלומים בשחור-לבן ,גלריה סוף השדרה ,תל אביב1983

 "שלג אדום" ,תצלומי צבע ,אלמנטים פיסוליים וגרפיים וטקסט ,גלריה שש ורבע,חיפה
 "שלג אדום" ,תצלומי צבע ,אלמנטים פיסוליים וגרפיים וטקסט ,גלריה נורה,ירושלים

1987

 14 -עבודות מחאה פוליטיות ,שדמות :במה לתנועה הקיבוצית ,גיליון ק"ג-ק"ד

1990

 "בצל הארובות" ,תצלומי צבע ,תיאטרון ירושלים -תצלומי צבע ,גלריית המחלקה לצילום ,המדרשה לאמנות ,רמת השרון

1995

 תצלומי צבע מורכבים ] ,[composite photographsגלריית הסטודיו ,רעננה)קט'(

 תצלומי צבע מעובדים ,הגלריה לאמנות ע"ש אליזבט סודרברג ,מכללת הגלילהמערבי
1997

 -תצלומי צבע מורכבים ,בית גבריאל ,צמח

1998

 -תצלומי צבע ,גלריית מרכז ההנצחה ,קרית טבעון

מבחר תערוכות קבוצתיות
" - 1979צילום ישראלי :מבחר רכישות" ,מוזיאון תל אביב לאמנות
 "ישראל בעיני ישראלים" ,בית אריאלה ,תל אביב ,"4X4" - 1980גלריית הקיבוץ ,תל אביב
1981

 -פסטיבל בינלאומי לצילום ,מוזיאון אילה ,מנילה ,הפיליפינים )מטעם משרד החוץ(

" - 1988צלמים ואמנים נגד מדיניות היד החזקה" ,גלריה קמרה אובסקורה ,תל אביב
" - 1990מבחר רכישות" ,מוזיאון תל אביב לאמנות
" - 1994ארט-פוקוס" ,גלריית המכון לאמנות ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים
" - 1995אמנותעשיה" ,בנייני האומה ,ירושלים
2000

" -אמן-מורה" ,גלריית המכון לאמנות ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים

2008

" -שומקום" ,פירמידה מרכז לאמנות עכשווית ,חיפה

