
 , חי ועובד בירושלים.1961נולד בישראל בשנת יובל יאירי 
 ),1988-1999), ניהל סטודיו לעיצוב בירושלים (1984-1988למד תקשורת חזותית במכללת ויצ"ו חיפה (

מקדיש יאירי את עבודתו למחקר  2004. משנת 2004תדמית וסרטים דוקומנטריים עד שנת -הפיק וביים סרטי
. מציג בתערוכות ובפסטיבלים בישראל ורישום וידאו ,בעיקר במדיומים של צילום סטילס ועשייה אמנותית ופועל

 ובחו"ל. עבודותיו נמצאות באוספים ציבוריים ופרטיים.

 2017זוכה פרס שרת התרבות לאמנות פלסטית לשנת 

 תערוכות יחיד:

2023  CloudMapping ,גלריה פביאן לוי, שוויץ 
2019  Cyphers & Cypresses פביאן לוי, שוויץ, גלריה 
2016  Surveyorגלריה אפשטן, קנזס סיטי , 
 , גלריה זימאק, תל אביבמודד  2016
2013  LANDגלריה זימאק, תל אביב , 
 (התחדשות מוזיאון ישראל), גלריה זימאק, תל אביב עבודה  2011
2008  Palaces of Memoryגלריה אנדריאה מייזלין, ניו יורק , 
 אביב-, גלריה אלון שגב, תלןארמונות זיכרו  2007
2005  Forevermoreגלריה אנדריאה מייזלין, ניו יורק , 
 , מוזיאון תל אביב לאמנותעד עולם  2005

 
 תערוכות קבוצתיות

2022 Beyond The Gaze, Podbielski Contemporary, Milano 
2022 Between The Lines, Fabienne Levy Gallery, Lausanne 
 המוזיאון והישראליות, מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית –המוסד  2022
2021 Métamorphoses, LA CHAMBRE D'EAU, Le Favril, France 
2021 Maisons, Fondation La Ruche-Seydoux, Paris, France 
 זהות נשית, מוזיאון חיפה לאמנות 2020
 במעלה ובמורד ההר, הגלריה החדשה, ירושלים 2020
 זוכי פרסי משרד התרבות, מוזיאון אשדוד לאמנות תערוכת 2020
2020 J20 גלריה זימאק, תל אביב , 
 פסטיבל תרבות יהודית, קרקוב -סמבטיון  2018
2018 Tzurah, Jewish museum of Casale Monferrato, Italy 
 , מוזיאון חיפה לאמנותסוף עידן הפרטיות X:אנונימימראה רחוב /  2017
 כרוני, גלריה בנימין, תל אביביפרח (ושב) מז 2017
 אמנות מסוכנת, מוזיאון חיפה לאמנות 2017
 אביב-חלקים, גלריה בנימין, תל 3-נוף ב 2016
 חי-חומר וצילום, המוזיאון לצילום, תל -חיפוש קרוב  2016
2015 Sanctuary, Orlando Museum of Art 
 מקום לאמנות, תל אביב -י  תעתיקי תל אביב, הדס עפרת בשיתוף יובל יאירי, הלוב 2015
 העץ הנדיב, גלריה אום אל פחם 2014
 מבט נשי, גלריה התחנה הראשונה, ירושלים 2013
 יומן אבק, אמנות ישראלית עכשווית, מוזיאון ישראל, ירושלים 2013
2012 Nomanslandמוזיאון פתח תקווה לאמנות , 
 אביב-", גלריה זימאק, תל2012" 2012
2012 A visual journey through imagination, Holden Luntz, Palm Beach, FLA 
2012 Summer Solstice, Andrea Meislin Gallery, NY 
 ארץ נהדרת, בית האמנים, חיפה 2012
 "קיבוץ", קבוצת "בית ריק", ירושלים 2012
 אביב-"טוהר וסכנה", גלריה זימאק, תל 2011
 מוזיאון ישראל, ירושלים "החיים: הוראות שימוש", 2011
 אביב-"אסקייפ", בית האמנים, תל 2011
2011 Venice:Mémoire  - אביב-גלריה זימאק, תל 
2011 Visit Nomansland  - אירוע אמנות, מוסללה, ירושלים 
2011 Roundabout  - פנים אל פנים, מוזיאון תל אביב לאמנות 
 (עם איתן ויתקון), גלריה דוויק, משכנות שאננים, ירושלים תערוכה זוגיתשמור בזיכרון,  2011



 גלריה אנדריאה מייזלין, ניו יורקעכשיו אנו בני שש,  2010
 פשר החלונות, מוזיאון ישראל, ירושלים 2010
2010 Roundabout, City Gallery Wellington, New Zealand 
 ארבע העונות, מוזיאון ישראל, ירושלים 2010
 ת חדשות בצילום, מוזיאון ישראל, ירושליםרכישו 2010
 בין רשות היחיד לרשות הרבים, בית עגנון, ירושלים 2009
 חשבון נפש, הייטאצ' מקום לאמנות עכשווית, הרצליה 2009
 בתים של אחרים, בית טיכו, מוזיאון ישראל, ירושלים 2008
2008 @60.art.israel.world מוזיאון מגנס, ברקלי, קליפורניה 
2008  - Living Together - Close to Home תערוכה נודדת, בריטיש קונסול, אירופה 
2008 Israel is Real גלריה אפשטין, קנזס, ארה"ב 
2008 Inside Israel מוזיאון שלושת הערוצים, צ'ונגצ'ינג סין 
 ירושלים, שברי פנים, בית האמנים, ירושלים 2008
2007 Current Visions part 2 ה אנדריאה מייזלין, ניו יורקגלרי 
2007 Art for Aid  Amsterdam, Zuiderkerk 
 אביב לאמנות-"הלכי רוח בצילום ישראלי", מוזיאון תל 2007
2007 "Contemporary Israeli Photography", San Diego Natural History Museum  
 )בשיתוף ענת בראל דקות 4מוזיאון המדע, ירושלים (וידאו  –" 10"הערה  2006
2006 d.t—minimum time, Qbox Gallery- אתונה, יוון 
 ים לאמנות-אור מטפיזי בצילום ישראלי, מוזיאון בת -לטרנה מגיקה  2006
2004 "Outside In" סות'ביס, לונדון 
 רכישות חדשות בצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים –חשיפה  2004
 גאפן, ירושליםתערוכת יחיד, עמק רפאים, מתחנת הרכבת ל –"רכבת העמק"  2003
 אביב-תערוכה קבוצתית, גלריה פופולוס, תל"בית עבוט",  2002

 
 

 :אמן-ושהות פסטיבלים
 

2023  Art for Freedom, Arco Madrid 
2022  Observation Point, site specific installation, Jewish Culture Festival, Krakow 
2021  Festival Eclectic Campagne(s), The water chamber - le Favril 
2019  Comix 3, 59 Rivoli, Paris 
2018  We Are One World, Torrance Art Museum, Los Angeles  
2018  DocTurku <3 VAFT, Finland 
2017  ArtB&B - ניהול אמנותי ב"מפעל", ירושלים  
2017  , DenmarkyFestival and residenc Meetings  
2016  Time is Love, International Video Art, Plateau gallery, Berlin 
2015  Winter Stream, Epsten Gallery, Kansas City 

  Now & After Video art Festival Moscow   
2014  Simultan Festival #10, Timisoara, Romania 

  Video art and experimental film festival, Tribeca Cinemas, NY  
  Athens Video Art Festival 
  Festival of Migrant Films, Ljubljana, Slovenia 
  AIVA, International video Art festival. Finspång, Sweden 
  FOKUS 2014, Copenhagen 
  CologneOFF X, Berlin & Tel-Aviv 
  27th Festival Les Instants, Marseille 
  Artists for freedom, Saakashvili Presidential Library, Tbilisi, Georgia 
 
  

 
 יובל יאירי

 9362617, ירושלים 92דרך חברון 
  :aradyairi@gmail.comemail/  632145-2-052טל': 

 http://yuvalyairi.comאתר: 
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