
 אנטון אברמוב בסט

 קורות חיים

 

 היהכאשר  2002ועלה לישראל בשנת  'בסופיה בירת בולגריה לאם נוצרייה ואב יהודי 1983אנטון אברמוב בסט נולד בשנת 

התגייס אנטון לצה"ל ושירת כלוחם בחטיבת גבעתי. אחרי שחרורו  ,. אחרי שנה בה למד עברית בקיבוץ עין השופט19בן 

התחיל בלימודי קולנוע בבית הספר "מנשר לאמנות" בתל אביב בהם שילב גם לימודי צילום, משחק ואמנות  2006בשנת 

אמנים  הקים אנטון בית אמנים בנווה צדק ששימש כסטודיו וחלל עבודה לכעשרה ,2011-פלסטית. אחרי סיום לימודיו ב

הקים אנטון את מתחם "גלריית משונע" ובו  2014תערוכות, הרצאות, סדנאות ועוד. בשנת בו התקיימו  ;מתחומים שונים

הפיק, אצר והשתתף ביותר מחמישים תערוכות קבוצתיות/יחיד, הרצאות, סדנאות יצירה, הופעות מוסיקה, הקרנות סרטים, 

החל ללמוד בתכנית ללימודי המשך  2016פרויקטים מיוחדים וכו'. באוקטובר  שיחות אמן, סיורי אמנות, מיצגים, מייצבים,

 השתתף בתערוכת הגמר של התכנית "תרגילי גמישות" באוצרותה של נוגה דוידסון. ,2018-במדרשה בבית ברל. ב ,באמנות

 

 השכלה:

 מירי סגל ואבי לובין התכנית ללימודי המשך של המדרשה לאמנות במכללת בית ברל בהנהלתם של ד"ר 2016-2018

 המחלקה לקולנוע "במנשר לאמנות" בתל אביב 2007-2011

 .לימודי אדריכלות והנדסה כחלק מתכנית לימודים מיוחדת למזרח אירופה של האיחוד האירופי 1998-2002

 תערוכות יחיד:

 "החלל הפנוי" גלרית אלמסן, יפו 2017

 עבודת בוידעם" גלריית משונע, תל אביב " 2015

 קו ונקי" גלריית קיבוץ גבעת חיים " 2013

 תערוכות זוגיות:

 שיבוש פעולה" תערוכה משותפת עם אדר גולדפרב, גלריית משונע, תל אביב. אוצרת: יעל קינן " 2015

 "בויס, בויס, בויס" גלריה אגריפס, ירושלים. אוצר: ליאב מזרחי  2015

 תערוכות קבוצתיות:

 גבעון, תל אביב. אוצר: ניקולה טרצי"מה רוצה החומר" גלריית  2019

 " שכונת נווה שאנן. אוצרים: רוית הררי, יאשה רוזוב ואיברי באומגרתן5מנורת לילה  " 2019

גלריית  .תערוכת הבוגרים של התכנית בלימודי המשך במדרשה לאמנות במכללת בית ברל -תרגילי גמישות' ' 2018

 דוידסון המדרשה רחוב הירקון בתל אביב, אוצרת: נוגה

2017 Museum Of Contemporary Art in Krakov (MOCAK) POLSKA – ISRAEL 

 תערוכה קבוצתית באוצרותן של מעיין שלף ואגניישקה שחר



 גבעת חביבה, אוצר: עתר גבע -"מתחת לפנס" 2017

 "על קידוש הגוף" גלריית משונע, תל אביב 2016

 פה" בית העיר, תל אביב" פרויקט משותף עם תיאטרון "קלי27"מתקן  2016

 "עודף" תערוכה בהשתתפותם של אמנים מתל אביב ומינכן. גלריה גבירול, תל אביב 2015

 "ע" תערוכת בחירות, גלריית משונע, תל אביב 2015

 , תל אביב9מזא"ה  ."16"לה קולטור  2015

 "צנזורע" גלריית משונע, תל אביב 2015

2014 "STREET ARTגלריית בזל, תל אביב " 

 ", בסיס צבאי נטוש ליד לבנון2"צבעי בסיס  2013

 


