חוה ראוכר
השכלה אקדמית
 Washington Universityסנט לואיס ,מיסורי ,ארה"ב.
M.F.A 1980
 1976מכון אבני תל אביב.
 B.A 1973אוניברסיטת תל אביב
הוראה
2010-1988
1995-1990
1993-1991
1983-1988

הוראת ציור ורישום במכללת תלפיות תל אביב.
הוראת ציור ורישום בקתדרה העממית ברחובות.
הוראת ציור ורישום במכללת קיי באר שבע.
הוראת ציור ורישום במכון אבני.

תערוכות יחיד
2014
2014
2011
2010
2009
2007
2007
2005
1999

תל-אביב ,בית האמנים ,אוצר ליאב מזרחי.
"ונוס מרימה ידיים"
"קיים חשש סביר לשיבוש" מיצב חלון ,תל אביב ,גלריה גל און.
מיצב פסלי אלומיניום צבועים בצבעי שמן ,תל-אביב ,בית האמנים.
"כיכר העיר"
עבודה במרחב הציבורי ,רמת השרון ,שד' ויצמן ,לרגל יום המאבק
"אמהות קדושות"
באלימות במשפחה ,אוצר סורין הלר.
עבודה במרחב הציבורי ,על הקיר החיצוני של בית האמנים ,תל-
"לא למכירה"
אביב.
עבודה במרחב הציבורי .על הקיר החיצוני שלבית האמנים ,תל
"אמהות קדושות"
אביב.
תל-אביב ,בית האמנים .אוצרת ציפורה לוריא.
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עבודה במרחב הציבורי על הקיר החיצוני של בית האמנים תל-אביב.
"נערות לוח שנה"
חוה ראוכר -ציור .הורית הרמן – פלד עבודות מחשב .תל אביב ,אגודת
"דמיון/הדמיה"
הציירים והפסלים בישראל .אוצרת נחמה גולן.

1994

"עדות"

רשפון ,גלריה ארסופ.

1993

"הגירה",

מוזאון וילפריד ישראל לאמנות וידיעת המזרח .אוצר גבריאל מענית.

1993

"עבודות ישנות"

רשפון ,גלרית ארסופ.

1992

"ציור"

תל אביב ,גלריה שרה ארמן.

1985

"דיוקן עצמי"

ירושלים ,גלריה אלון שבתאי.

1981

"חוה ראוכר עבודות"

סנט לואיס ,ארה"ב

1981

"דיוקן עצמי"

שיקגו ,ארה"ב.Gallery N.A.M.E ,

1980

"מול הים"

מיאמי ,פלורידה ,ארה"ב .Ninety Nine Gallery

1979

"חוה ראוכר – עבודות"

סוהו ניו יורק ,ארה"ב . National Art Center

.Timothy Burns Gallery

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2016
2013
2010
2009

ראשון לציון ,בית גורדון לונדון ,אוצרת אפי
"להיות במקום"
גן.
"'חילון הקודש  -גוף ישראלי גשמי שלם-מקוטע-היברידי" .רעננה ,האוניברסיטה הפתוחה .אוצר ד"ר
אליק מישורי.
הגלריה של מכללת אורנים .אוצרת שיר מלר
"לראות את האחר שבתוכי"
ימגושי.
חולון ,בגובה העיניים מוזאון הילדים .
"כשהאור פגש את הצל"

2008

"מלח הארץ"

מוזאון וילפריד ישראל
לאמנות וידיעת המזרח .אוצרת שיר ימגוצי.

2008

"בלונדינית"

רמת השרון ,בית יד לבנים ,אוצרת ענבר
דרור.

2007

"הוי ארצי מולדתי"2007-

תל אביב ,בית האמנים,אוצר אבנר בר חמא.

2006

"תהו ובהו וחושך על פני תהום"

רמת השרון ,בית יד לבנים אלימות נגד נשים,
אוצרת שולה קשת.

2006

"צללים וצלליות"

ירושלים ,מוזאון ישראל .אוצרת עיינה
פרידמן.
תל אביב ,בית האמנים .אוצרת גלית סמל.

2005

"מעבר לכביש"

תל אביב ,בימת מיצג מקלט 209

2004

"לשלוף שפן מהכובע"

רחובות ,פורום המוזאונים,
אוצרת יהודית מצקל.

2003

"תערוכת המאה להסתדרות המורים"

2003

""THE ART OF AGING

ניו יורק ,המוזאון של ההיברו יוניון קולג .

2000

"הצבע השלישי"

ירושלים ,בית האמנים ,אוצרת עיינה פרידמן.

2000

"שפת האור ושפת הצל"

מוסקווה ,המשלחת הישראלית למוסקווה.

1999

המשלחת הישראלית לסלון הסתיו פריס ,צרפתSalon D"Automne Espace Eiffel-Brandy .

"מעברים"

ירושלים ,בניין הכנסת.

ירושלים ,בית האמנים ,אוצרת נלה קסוטו.

1997

"בגובה העיניים"

1996

"ארבעה ציירים ראליסטים" [מיטש בקר ,ישראל הירשברג ,שלום פלש ,חוה ראוכר]
חיפה ,מוזאון ראובן ועדית הכט .אוצר פרופ' אבישי אייל.

1996

"לאחות את הקרע"

יפו ,גלריית ידיים ,אוצרת ורד שמרון.

1995

"מיןאני " Gender Bent

ירושלים ,בית האמנים ,אוצרים חגי שגב ונירית נלסון.

1995

"קו השני"

רמת אליהו ,הסדנא החדשה לאמנות ,אוצרת מרים גמבורד.

1990

" 18אמנים מישראל"

ברלין ,גרמניה "."Die Pumpe

1989

"ציור מן הטבע"

רחובות ,המרכז לתרבות ע"ש סמילנסקי .אוצרת עדה נעמני.

1986

"רגע "6

תל אביב ,גלרית רגע.

1983
1981

 "Art International" Chicago Navy Pierשיקגו ארה"ב באמצעות .Thimoty Burns Gallery
" "34 Annual Mid -State Art Exhibitionאינדיאנה ,ארה"ב ,מוזאון אוונסוויל.
מאונט ורנון ,אילינוי ,מוזאון ע"ש מיטשל.

1980

"תערוכת תזה"

סנט לואיס מיסורי ,ארה"ב ,המוזאון ע"ש שטיינברג.

1977

"פנים חדשות"

ירושלים ,תיאטרון ירושלים .אוצר יונה פישר.

1976

"אקלים"

חיפה ,אוניברסיטת חיפה.

פרסים מלגות וציוני דרך
2015

שופטת בפרס "אמן צעיר" מטעם משרד התרבות והספורט.

2014

שופטת בפרס "אמן בקהילה" מטעם משרד התרבות והספורט.

2014

חברה במדור לאמנות פלסטית של משרד התרבות והספורט.

1981

אינדיאנה ארה"ב,

פרס רכישה ע"ש ברונשטיין ,מוזאון אוונסוויל.

1977

ת"א ,מלגה לאמן צעיר.

קרן תרבות אמריקה ישראל.

1976

ת"א ,מלגה לאמן צעיר,

משרד החינוך.

1976

ת"א ,מלגה לאמנים צעירים

קרן שרת.

אוספים
ארה"ב ,אינדיאנה .מוזאון אוונסוויל לאמנות ומדע.
קטלוגים ופרסומים
אוקטובר 2011

כיכר העיר בליווי מאמר של ליאב מזרחי.

אוקטובר 2007

אמהות קדושות בליווי מאמר של חוה פנחס כהן.
בית האמנים ,תל אביב .בליווי מאמר של ציפורה לוריא.

מאי 2006
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מאי 2003

תערוכת המאה להסתדרות המורים ירושלים ,בניין הכנסת.

אוקטובר 2003

 THE ART OF AGINGניו יורק ,מוזאון של ההיברו יוניון קולג' .אוצרת עיינה פרידמן.

נובמבר 2000

הצבע השלישי ירושלים ,בית האמנים .אוצרת עיינה פרידמן .בליווי מאמרים של עינה פרידמן נדנדה
לכל גיל ודפנה למיש הזיקנה בעידן מיתוס הנעורים :תדמיות זקנים בתקשורת ההמונים.

אוגוסט 2000

שפת האור ושפת הצל אמנים ישראלים במוסקווה .אוצרת מרים גמבורד.

מרץ 1999

דמיון \הדמיה תערוכה מספר " 9מפגשים ודיאלוגים" ,אוצרת הסדרה נחמה גולן.

אוקטובר 1999
.
מרץ 1997

סלון הסתיו פריז משלחת אמנים מישראל.
בגובה העיניים ירושלים ,בית האמנים .אוצרת נלה קסוטו.

ינואר 1997

תערוכת מורים ,הגלריה האחרת אוצרת ציפורה לוריא .בליווי מאמר מאת ציפורה לוריא.

מאי יולי 1996

ארבעה ציירים ראליסטים

מיטש בקר ,ישראל הירשברג ,שלום פלש ,חוה ראוכר.
חיפה ,אוניברסיטת חיפה .אוצר אבישי אייל .בליווי מאמרים מאת סנפורד
ס .שימן ואבישי אייל.

נוב'-דצמ'  1996לאחות את הקרע אמניות ישראליות מול מציאות  .1996יפו גלריית ידיים .אוצרות :ורד
שימרון ואיריס נאדל.
רמת אליהו ,הסדנא החדשה לאמנות .אוצרת מרים גמבורד.

מאי יוני 1995

קו השני

מאי 1995

מיןאני  Gender Bentsגווני הזהות המינית ירושלים בית האמנים ,אוצרים :נירית נלסון ,חגי שגב.
בליווי מאמר מאת חגי שגב.

אוקטובר 1994

חוה ראוכר ,עדות

רשפון ,גלרית ארסופ .בליווי מאמר "עדות" מאת חוה פנחס כהן.

מאמרים וביקורות

אוקטובר 2011

הקלונים קמו לתחיה שיחה בין מרים גמבורד לחוה ראוכר פורסם ב "ערב רב".
כיכר העיר מלאה עירום  YNETידיעות אחרונות.

אוקטובר 2011

ספנסר טוניק לא לבד

ספטמבר 2007

כתוב באמהרית אמנים כותבים ,טרמינל מס .32

פברואר 2008

כלים שבורים מבטים דקונסטרוקטיבים באמנות יהודית עכשווית .מאת דוד שפרבר.

.

אוניברסיטת בר אילן .
2009

ריבוי כיווני פרשנות לנושא העקדה משנות השמונים :כיוונים פוליטיים – חברתיים הספרייה
הוירטואלית של מט"ח ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,מכון מנדל למנהיגות ,מאת אורנה סילברמן.

מאי 2006

אולי תאכלי משהו נועם אבידן סלע" ,עכבר העיר" תל אביב.

מאי 2006

אנורקסיה אהובתי ליאורה לופיאן ,העיר תל אביב.

אפריל 2005

עיריית תל אביב צנזרה יצירות המציגות נשים מבוגרות בתנוחות פיתוי דנה גילרמן ,הארץ.

אפריל 2005

יש מצב לגיל הזהב? רינת ברקוביץ "העיר" תל אביב.
אנדי בניקה ,טיים אאוט תל אביב.

אפריל 2005

קיר המריבה

נובמבר2001

על אודות העבודות של חוה ראוכר ציפורה לוריא .כתב עת דימוי מס .20

נובמבר 2000

Golden Aging My Foot by Meir Ronnen The Jerusalem Post Magazine.

נובמבר 2000

בגידת הגוף דורית שריד .ידיעות אחרונות.

ינואר 2000

מבט שני

אפריל 1999

מציור למיצב ,בעזרת מחשב מאת טליה רפפורט ,מגזין תרבות ופנאי אקסיומה ,אינטרנט.

מאי 1996

The Realist Option By Angela Levine. The Jerusalem Post Magazin

מאי 1996

החוזרת האמנות הראליסטית כזרם מרכזי? פרופ' אבישי איל .ארבע על חמש.

נובמבר 1994
מאי "1993

הילה שקולניק ,עיתון ערים.

בסך הכל אשה בארץ זרה

מיכל פלטי עתון הארץ.

חוה ראוכר איקונין חילוני פרופ' אבישי אייל ,כתב עת "ארבע על חמש".

פברואר 1993

הדמות ,מיקומה ואופן הצגתה חגי ארגוב עיתון ערים.

נובמבר 1994

קורה לי שאנשים אומרים שזה מביך שולה פרומר עתון ערים.
אורית לוטרינגר צומת השרון.

נובמבר 1994

כל הזמן זמן

נובמבר 1994

על תערוכתה של חוה ראוכר בגלריה ארסופ גרגורי אוסטרובסקי" ,ארבע על חמש".
אורית לוטרינגר ,על השרון.

פברואר 1993

על לוח המודעות

ינואר 1993

Women Of Intrigue By Angela Levine. The Jerusalem Post Magazine.

נובמבר 1992

חוה ראוכר רותי דירקטור ,מעריב.

אפריל 1992

אל הקלאסיקה דרך המודרניזם חגי ארגוב עתון ערים

אפריל 1992

חוה ראוכר גיל גולדפיין ג'רוסלם פוסט.

מרץ 1992

עניין של זהויות שולה פרומר עתון ערים.
ציפורה לוריא כתב העת דימוי מס' .3

1989

המקום משפיע עלי

מרץ 1985

זהות עצמית מול דימוי עודד ברושי ידיעות אחרונות.

ספטמבר 1983

Hava Raucher By John s. Mcfarland New Art Examiner Chicago U.S.A

1983

Artist Hava Raucher Draws From Her Own Experience By Sharon Burd
סנט לואיס ,מיסורי ,ארה"ב.

אוקטובר Self Portrait/ A Frame Of References By Nancy N. Race. New Art Examiner Chicago U.S.A 1981

פרסומים
נובמבר 1996

הרהורים על מוזאון של נייר חוה ראוכר .פורסם במגזין לאמנות סטודיו מספר .76

נובמבר 1998

כמה הרהורים בעקבות הזמנה ל 18-אמנים וקפה אחד חוה ראוכר.
פורסם במגזין לאמנות סטודיו מספר .97

נובמבר 2011

הקלונים קמו לתחיה שיחה בין מרים גמבורד לחוה ראוכר ,פורסם במגזין האינטרנטי "ערב -רב".
פורסם במגזין האינטרנטי "ערב רב".

נובמבר 2010

פאגניות בקוד הקודשים חוה ראוכר,

נובמבר 2012

אנדי וסנדי וורהול בניו יורק 60 ,אמנים ,הוריקן אחד והדבר הזה שנקרא אמנות
חוה ראוכר ,פורסם במגזין האינטרנטי "ערב רב".

דצמבר 2012

נערת החודש חוה ראוכר ,פורסם במגזין האינטרנטי "ערב רב".

מרץ 2013

נשים זקנות וזועמות חוה ראוכר ,פורסם במגאזין האינטרנטי "ערב רב".

דואר אלקטרוני hava-ra@bezeqint.net
אתר באינטרנט www.havaraucher.com

