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וזכה תדיר ,  שחיים בניו יורק םנמנה עם השורה הראשונה של האמנים העכשוויי חיים-זיגי בן
- בן. 2013לשנת ) Pollack Krasner(לאחרונה זכה במענק קרן פולק קראסנר , בפרסים יוקרתיים

; ניו יורק, הגוגנהייםעבודותיו נמצאות באוספים של מוזיאון ו, חיים הציג בתערוכות רבות בעולם
א "הזמינה ממנו נאס 2005בשנת . מוזיאון ישראל ומוזיאון תל אביב; ניו יורק, מוזיאון ברוקלין

חיים עבודה מונומנטאלית -א מבן"השנה הזמינה נאס ".קולומביה"לזכר מעבורת החלל  ,עבודה
  .המשוטט במאדים" יטוסיקיורי" כב החללרנוספת כמחווה ל

  
חיים סדרה חדשה המורכבת מעבודות בטכניקה - מציג זיגי בן" עקבות חבויים"בתערוכה 

וציורים , מעורבת על מלבני אלומיניום החוברים לכדי ציורים גדולי מימדים על גבול התלת מימד
תעשייתי חיים בין ה- ביצירתו האמנותית הייחודית מגשר בן. על משטחי אלומיניום קטנים יותר

 םעם חומרים תעשייתיי םוהדפסים דיגיטליי) צבעי שמן(שילוב של צבעים מסורתיים ; לטבעי
מלבני האלומיניום התלויים על ווים מאפשרים תנועה . יוצרים חללים נגטיביים מרובדי מימדים

  .באופן שמתקשר עם הסביבה בה הם נמצאים, ופני השטח שלהם מחזירים אור
  

הבחירה . שבין הפשטה וסימבוליזם נמצאות על הציר" קבות חבוייםע"העבודות בתערוכה 
מצטברת ונגזרת מהשפה החזותית והאיקונוגרפיה , בדימויים והחומרים שמהם עשויות העבודות

נאספו וסופחו , חיים השראה לאורך חייו- דימויים וסמלים שהעניקו לבן. חיים-האישית של בן
 עצמועל מלבני אלומיניום וחושף " נכתב"יומן מתמשך ה המייצר, אישי ילאוצר מילים וויזואל

 ,שכבה על גבי שכבה .בעבודות מייצרים דיאלוג והרמוניה בסביבה חדשההדימויים . תדירות
. חיים מניע את החיפוש המתמיד שלו אחר זהותו-הרקע הרב תרבותי של בן, דימוי על גבי דימוי

  .גומלין עם תרבויותיחס אימוץ ותוצר של  חיים רואה בה-שבן, זהות
  
  
  
  

עיראק ועלתה , בגיל חמש נמלטה משפחתו מבגדאד. יורק- חי ועובד בניו) בגדאד, 1945נולד ( חיים-זיגי בן
בעל . קליפורניה, לאמנות באוקלנד' חיים הוא בוגר מכון אבני לאמנות וקליפורניה קולג-בן.  לישראל דרך איראן

.A.M  מאוניברסיטתJFK ,יה וקליפורנ, אורינדה-.F.A.M לאורך . קליפורניה, פרנסיסקו-מאוניברסיטת סן
מענק קרן אמילי ; 1990; 1996; 2013, מענק קרן פולק קראסנר: ביניהם, הקריירה זכה במספר רב של פרסים

, National Endowment for the Arts; 2004, גרמניה, לברלין DAADמענק ; 2007, איטליה, הארווי לונציה
  . 70-1966,אמריקה- ן ישראלמלגה מקר; 1985

  
  

  

  

  


