
 קורות חיים    -  אורה ניסים 

.  הישראלית  אמנותיודאיקה אוונגרדית פורצת דרך בעולם ה  אמנית היא  , 1978ילידת   ,אורה ניסים 

שערכה בחייה. בדרכה הייחודית מצאה דרך לשלב בין  עבודתה משקפת את המסע יוצא הדופן 

 העכשווית.   אמנות עולם ההעולם החרדי השמרני שממנו הגיעה ל

, והיא הייתה אחת  אביה היה אברך ואימה גננת.  בירושלים   נולדה בשכונת "מאה שערים"אורה 

  ,הנאלצה ללכת לרופא לבדהיא  . בגיל שבעי התגלה אמנותכישרונה ה . במשפחה ילדים משנים עשר 

ציוריה,  מהאחות התרשמה מאוד .  כדי לצייר דפים וצבעים לה האחות  נתנה  בזמן ההמתנהו

הוריה  אותה רשמו   ית אמנותף שהיו דלי אמצעים וחסרי הבנה  א  .הוריםלעל כך והתקשרה לספר 

 . להתפתח בתחום היצירה והיא החלה   , אמנותלחוגי  

דמויות  .  "עוד בהיותי ילדה דמיינתי כל סצנה דתית שראיתי בקווים פתוחים וצבעוניים : לדבריה

 ." בשמלות ניי כדמויות ססגוניות עטויות ינראו בע החסידים בשחור ולבן

קשה להתפתח  י, אך היא סירבה וב כשאר בנות גילה ללמוד הוראה הוריה  ממנה ציפו  18בגיל 

ובחר לשלחה ללימודי  ם בארץ  יחילוני  אמנותרב לרשום אותה למוסדות יאביה ס  . אמנותבמקצוע ה 

 , אמר. "לבינם "שם תדעי לעשות את ההפרדה בינך  . בצרפת אמנות

בבית הספר  את לימודיה אורה  החלה אנגלית  ידע דל ב עם וידע בשפה הצרפתית  שום ללא  , וכך

 . "לבוזאר" שבסורבון אמנות ל

משלי  "מכיוון שלא הבנתי את הסברי המורה מצאתי לעצמי דרך  : זו תקופה על מספרת  אורה

אני חושבת שזאת הייתה פריצת הדרך   . בכל פעם מחדשואת האחרים והפתעתי את עצמי  , ליצור

 . האישית"  יחותלהתפת 

ראתה את הנושאים  היא   ה.הגיעה אחותה לבקרשבהם שהתה בצרפת לאחר מספר חודשים  

לארץ  שעליה לחזור ם החליטו הוריה . להוריהעל כך  סיפרה  , ורום"י "עשביניהם היה הנושא  , הנלמדים

המשיכה  בכל אותה עת   .שאה בראשונה והביאה לעולם שני ילדים ינשבה ארצה,  ואכן, אורה   . מיד

 . ביצירתה

  . החברהעליהן  ומה חושבת  יצירותיי על   ילא עניין אותי מה חושבים הורי . בערה בי  אמנות"ה 

בניתי לעצמי עולם משוחרר מלא   . סיפרתי את סיפור חיי דרך יצירותיי ו  ,יצרתי ללא הפסקה 

 . עולם ללא גבולות ומסגרות" , רגשות ב בצבעים ו

  יואת זהותדרכי גבולות ולבחור את  לפרוץ   , חיי מחדש"היצירה נתנה לי את הכוח לעצב את 

 . מתוך אהבה ובחירה"  , להתגרש ולהינשא בשנית ללא שידוך  , הדתית

דים  יציורי החס לש אני בוחרת לספר את המשמעות  , לאיזה מגזר אני משתייכתכשאני נשאלת "

בחרתי לייצג    אני . מאוד  בלבוש שחור ולבן ובקווים ברורים תמתאפיינו החסידים דמויות   . שלי

ו  לבחור את צבערשאי  ם וכל אד ,להיות יהודי רבות יש דרכים . יהדות צבעונית רבת פנים וצבעים

ולכן אני בוחרת ליצור עולם יהודי  , ליהדות ולדתבאשר   יתזוהי תפיס . ו בעבודת השםכואת דר

 . חופשי ומאפשר  ,שמח 

דתות ותרבויות נוצרת   מפסיפס שלם של דמיות,  .ירושלים שלי מאופיינת כעיר שחוברה לה יחדיו 

 . שואפת לשלום ולגאולה" ה חדשה   ירושלים 

שונים בארץ    אמנותלהשתתף בתערוכות ובמיזמי  אורה סללה את דרכה בכוחות עצמה והחלה 

   .ובעולם 

יהודית   אמנות בל  בישראל ובפרט בירושלים לקלשכנע את בעלי הגלריות התקשיתי מאוד  "

נעשתה יותר ויותר מביעה   אמנותהו  ,ונועזת, אבל האמנתי בדרכי מופשטת    ,מודרנית   אמנותכ

 . ובועטת"

   (.נספחב  )ראובמקביל השתתפה אורה בתערוכות רבות בארץ ובעולם  



האישית ליצירה   ו כומץ וכוח לכל אדם להאמין בדרעל עצמי לתת אקיבלתי "  :מספרת  אורה

עשרות נשים במגזר  שנה  22-במשך יותר מ מנותא שלי לימדתי   פרטיהבסטודיו   . ולהתפתחות

הרציתי בנושאי    .אמנות מתפרנסות כיום מהקם דור שלם של נשים יוצרות  זאת בעקבות  .החרדי 

את  תיארתי סיפרתי את סיפורי ו בהרצאותיי  .סים "העצמה נשית בכל הארץ דרך אגודת המתנ 

 . " אמנות"ממאה שערים לעולם ה חיי:מסע 

   . 153ברחוב יפו  , גלריה משלה בלב ירושלים אורה  פתחה  2018בשנת 

שאינו שוחר  המודרנית גם לקהל   אמנותההחלטה לפתוח גלריה באה מתוך רצון להפיץ את ה "
השפה  .  קשקוש"" מודרנית כ אמנותלצערי ה  תראשבאתי ממנה חברה ה  . במוצהר אמנות

וקד  אני שמחה לראות את הקהל המגוון שפ  .ול לחברה שמרנית כית המודרנית קשה לעיאמנותה
 . מודרנית וליהנות ממנה אמנותלהכיר  את הגלריה ולומד  
   . בכל פעם מחדשבה אני בוחרת   , ובכל זאת אמנות לא קל להתפרנס מ 

 (. נספח תערוכות ופרויקטים ו רא) ן לאומייםיב אמנות פרסי   שישה ב ן היתר ילשמחתי זכיתי ב
 . ן היתר במלון וולדרוף אסטוריה בירושלים י וב  ,באוספים רבים בארץ ובעולם מוצגים ציוריה של אורה 

 . אורה משמשת כמקור השראה לאמנים רבים 

www.oranissim.com 

 

 
 
 
   
 
 

 

 

 אורה ניסים –    נספח תערוכות ופרויקטים 
 

 תערוכות יחיד  
 

 נורית קציר  אוצרת:  . רון ירושלים אט יתמרכז  – "נוף וגעגוע"   – 2010

 מדלן ואנונו    אוצרת:  . יהי ריעיריית ירושלים כיכר ספרא בגלריית הע  – "חיים ונוף בירושלים"   – 2011

 מלון פרימה רויאל ירושלים   – "נוף ילדותי"  -  2011

 ובסוויטות הנשיאותיות    "וולדרוף אסטוריה ירושלים " קבועה ברחבת מלון   אמנותתצוגת   -  2014

 היכל שלמה ירושלים   -  "השראה ודמיון"   – 2016

 

   תערוכות קבוצתיות ופרויקטים

 רלי וסר   אוצרת: , מלון מעלה החמישה –  "פרחים וסחלבים"  – 2010

 רלי וסר  , רוני עוז אוצרות: ,  גלריה מינוס שלוש תל אביב  –"נשיות"    – 2011

 עמותת גדולים מהחיים   –" ילדים הם שמחה"   -  2011

 רלי וסר    אוצרת:, הגלריה לאדריכלות נמל תל אביב  –  "עיצוב הבית"  – 2012



 רוני עוז  אוצרת:,  גלריה על האגם רעננה – ני המתבונן" י"בע   – 2012

 רלי וסר   אוצרת: ,  תל אביב  65גלריה מינוס שלוש רוטשילד  – " מיקס ירושלים"   – 2012

רוני עוז  מפיקות:   , אגודת העיתונאים בתל אביב, "אמנות שילוב ה אמנותהשקת הספר "  – 2012

 ונעמי ברקוביץ

 בלהה זייציק שומר    אוצרת:תל אביב,  ,  בית הפרקליטות מגדל המוזיאון  – "כוחו של הצבע"   – 2012

 בגלריה , עיריית ירושלים, כיכר ספרא  –  " נגיעות בצבע"  – 2012

 אורה ניסים בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים של  הפקה משותפת 

 נעמי עשת רוזנצוויג  אוצרת:,  סינמטק ירושלים   – "אור נאיבי מעל ירושלים"    – 2012

 רוני עוז   אוצרת:, רעננה, גלריה על האגם  – " "נקודות יופי  – 2013

 שירי מאיר   אוצרת: ,2014אפריל , סינמטק ירושליםב בהשראת הסרטים   – 2014

 מור כהן-לי   אוצרת:, תל אביב, תערוכת בנק הפועלים  –  "האגודה למלחמה באיידס"   – 2014

 כיכר ספרא ירושלים , תערוכה בשיתוף המחלקה החרדית  –  "גוונים"   – 2014

 אירוע התרמה נמל תל אביב   –"עמותת אור שלום לילדים ונוער בסיכון"   – 2014

2014 –  "Bookface"  –  שירי מאיר   אוצרת:  ,רון ירושלים טאית  אמנותתערוכת   

 מור כהן-לי אוצרת: מינכן גרמניה,    – " אמנות "אודות ה  – 2014

 מור כהן-לי אוצרת: ,  תל אביב  תערוכת בנק הפועלים,   –"האגודה למלחמה באיידס"   – 2015

 נגה ארד איילון  אוצרת: ,  אטרון ירושלים יבת  אמנותתערוכת   – "מוזיקה"   – 2015

 מור כהן-לי אוצרת: תל אביב,   תערוכת בנק הפועלים,   –"האגודה למלחמה באיידס"   – 2016

2017 – "Sotheby's"  – אוט - מיכאל שמיידט : אוצר, 2017אוקטובר   ,וינה, התערוכה הבין לאומית 

 מיכל סדן   אוצרת:, תיאטרון ירושלים  – "סונטת ליל ירח"   – 2017

 . מור כהן-לי  אוצרת: , תערוכת בנק הפועלים –האגודה למלחמה באיידס"   "  – 2017

2018 – ART EXPO, NYC אמנות בשיתוף עם מגזין ה "GOLD LIST" ,   מפיקה דפנה נבארו 

2018 –   – international prize Caravaggio  – אטרון הקטן  ית , האמנות פרס קראווגיו לחדשנות ב

 2018 רפברוא  , איטליה,  מילאנו 

 רוצקין  ו עם הרב מיכאל ס אמנות תערוכת   – ס פתיחת מכון הלאה החדש בירושלים קט  – 2018

2019 –  international prize Botticelli –  " ארמון בורגזה פלורנס, פברואר  , אמנותפרס בוטוצילי ל

 איטליה   ,2019

  אמנות תערוכת  ,ברצלונה , 2019אפריל   ,מודרנית  אמנותהביאנלה ל  –  "MEAM"מוזיאון – 2019

 "  "international prize veiasquezאמנותבמוזיאון וקבלת פרס  

2019 -Giotto international prize""  –  2019נובמבר  ,ליסבון   ,אמנות פרס 

2021 – spectrum Brooklyn with world wide Art – NYC   ,אמנות תערוכת  , ספקטרום ברוקלין  

 . ברוקלין ניו יורק   ,ן מצטיין מ ודיגיטלית וקבלת תעודת א

 לונדון   , בדצמבר 7 , "קפלת המקלט", שישי  אמנותפרס   – 2022

The Best Modern and Contemporary Artists LONDON PRIZE" " 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


