אילנה ירון ז"ל /קורות חיים
ילידת פולין .התגוררה ויצרה בתל – אביב.
בוגרת אוניברסיטת תל – אביב .תואר  MScבמדעים .ניהלה במשך  30שנה מעבדת
מחקר בבית החולים איכילוב בתל – אביב.
למדה אמנות בבית הספר הגבוה לאמנות "פול קולין" בפריס ואח"כ ב"אקדמיה
בצלאל" בירושלים.
בוגרת קורס באוצרות מטעם "סדנת אמני הקיבוץ" ולימודי הערכה אמנותית
ב"שורשים".
השתלמה בלימודי אמנות במוזיאון תל – אביב לאמנות.
השתתפה במשך חמש שנים בסדנת הציוד של האמנית המורה ברוריה הסנר.
עסקה בפעילות התנדבותית למען חולים וכיהנה כיושבת ראש "עמותת עינבר"
לחולים במחלות מפרקים.
תערוכות יחיד
" 2007חשיפה" ,בית שרת ,גבעתיים
" 2008גומחות ובליטות" ,סטודיו ארטורא ,יפו
תערוכות קבוצתיות
 2004-8תערוכות קבוצתיות בבית שרת ,גבעתיים
" 2008החזון והמציאות" ,מוזיאון חניתה
" 2008מגלות לעצמאות" לרגל  60שנה למדינת ישראל ,מוזיאון התנ"ך ,תל – אביב
" 2008קיץ ישראלי" ,מוזיאון חניתה
" 2008מיניארטורה" ,גלריה שוהם ,תל – אביב
" 2008חיטה" ,בית פרופ .מר ,ראש פינה
" 2008צלילים של חומר" ,בית יגאל אלון ,צפת
" 2008תמר" ,בית פרופ .מר ,ראש פינה
" 2008ירושלים לדורותיה" ,בית יגאל אלון ,צפת
" 2008תערוכת השקת ספר אמני ישראל" ,בית אסיה ,תל – אביב
" 2008הישראלי המצוי" ,גלריה וולפסון ,תל – אביב
 " 2008כחול לבן" ,לרגל  60למדינת ישראל ,מוזיאון מייזל ,דנבר ,קולרדו
" 2008אור" ,מוזיאון פיוז'ן ארט ,ניו – יורק

" 2008בודיס" ,גלריה מקונדו ,לונדון
" 2008אמנות הפיוס" ,לרגל  60למדינה ,הספרייה הציבורית וושינגטון די.סי
" 2008אומנות מקופלת" ,ספריה לאומית ,וושינגטון די.סי
" 2008ספר אמני ישראל" ,גלריה אטלייה זי" ,פריס
" 2009הוא והיא" ,חלל אמנות עמיעד ,יפו
" 2009שכינה" ,גלריה שוהם ,תל – אביב
" 2010עבודות" ,גלריה אורבניקה ,תל – אביב
" 2011הסדרה הלבנה" ,בית גבריאל ,צמח
" 2011מיפוי וסימנים" ,אמנים לעולם ,ונציה
" 2011אורבאני אורגני" ,בית האומנים ,תל – אביב
" 2012וידאו ארט מצב העולם" ,מכון המים ,גבעתיים
" 2012ציורים בקפה לואיז" ,רמת החיל תל – אביב
 2013הביאנלה לאמנות לונדון ,חלל תערוכות ,לונדון
 " 2014אמנות נעולה/הציפור הכחולה" ,בית האמנים ,פתח – תקוה
" 2014מחווה ללאונרדו" ,מלון לאונרדו פלאזה ,ירושלים
" 2014נפיץ" ,בית האמנים ,תל – אביב
" 2014בעקבות זלדה" ,היכל התרבות ,פתח – תקוה
" 2014אמנות בתיאטרון" ,תיאטרון ירושלים
" 2014פיוס – אמנות אחרי המלחמה" ,החלונות המוזיאלים ,תל – אביב
" 2014פיוס – אמנות אחרי המלחמה" ,חלל מוזיאון הפיוזן ,ניו -יורק
" 2015נשים יוצרות"/חלל זיכרון העתיד" ,בל ויל ,פריז
 4" 2015יוצרים קשרים" ,סטודיו רוף דואיסבורג ,גרמניה
" 2015אמנות על צלחות" ,גלריה  100שנה ,האקני ,לונדון
" 2016אדמה" ,גלריה אפרת ,תל – אביב
" 2017יבשות נעלמות" ,קפיסני ,ונציה
" 2017יצירה בדרך חתחתים" ,הגלריה ,עין הוד

אילנה ירון היתה חברה באיגוד אמני נתניה
לקחה חלק בשיפוט לבחירת כרזת השלום במועדון "ליונס" ,גבעתיים
עבודותיה מופיעות בספר האמנות הישראלית Le Livre des Artistes Israeliens
אשר יצא לאור בצרפת לרגל  60שנים למדינת ישראל
עבודותיה באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל

