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Hila Nevo | Aesthetic Researcher  

Creating, writing and lecturing about culture through the lens 

of art, design, architecture, fashion and all fields of creativity. 

After graduating with honors at both HIT (B.D design) and Tel 
Aviv university (M.A philosophy) and running a successful 
Design & Art gallery in Tel Aviv (Gal Gaon gallery) with an 
international outreach, Hila spent her last few years 
researching and exploring visuals and aesthetic experiences 
all around the world, translating the different trends and 
movements to coherent statements in all cultural aspects 

 

 הילה נבו 

 מתווכת בין: דימוי. שפה. תרבות

העיצוב, האמנות, האדריכלות, האפנה  מותעולעדשת ומרצה על תרבות עכשווית דרך  יוצרת ,אוצרתחוקרת, 
ונן לקריאה תרבותית ולהתבוננות בתהליכים של השוק כהעולם הקריאטיבי כראי מהם. היצירה באשר ושדות 

 הטכנולוגי, הכלכלי והחדשני בעולם.

יועצת לאוספים מסחריים ופרטיים של עיצוב ואמנות, מנהלת  ;נבו מתמחה בזירות תל אביב, מילנו וניו יורק
אמנותית, עורכת 'מסעות קריאטיביים' לצוותים מובילי אסטרטגיה וקריאטיביות בעולם  ומרצה בבית הספר 

 להנדסה ולעיצוב שנקר.
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 2019הרצאות 

 מבזק החדשות של עולם האמנות | .1

סקירה רוחבית אקטואלית של הדברים המעניינים ביותר המתרחשים בשדה האמנות 
 .והעיצוב העכשויים

 |  עכשיו תורה .2

סימנה את תור הזהב של  2018שנים מאז הוכרה לראשונה אישה כאמנית מצליחה,  400
דרך נשית. ההרצאה תתמקד בעשייה נשית בשדות האמנות והעיצוב העכשוויים ההיצירה 

  .ובתי המכירות הפומביות תערוכותגלריות, מוזיאונים, המתרחש ב

 על קו התפר בין אמנות לטכנולוגיה | .3

 .נמצאים החיבורים המעניינים ביותר בין מוח ימין למוח שמאל באמנות עכשוויתהיכן 

 פליטים, הגירה וביקורת באמנות | .4

 .כיצד המפה הגיאו פוליטית מקבלת תהודה בעולם היצירה

 ביצירה |  SLOWמגמת האיטיות  .5

 .היצירהמתי ומדוע דווקא עכשיו מונח האיטיות הפך לנושא הבוער )של העולם ו( של עולם 

 האמנים והמעצבים הישראלים המעניינים ביותר של התקופה | .6
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 .מיהם האנשים המובילים את שוק היצירה הישראלי בארץ ובעולם

 אילן גריבי 'האמן הישראלי שהוזמן לכנס האנשים המעניינים ביותר בעולם' .7

ע שהוזמן ועד הרג 11על יצירתו של האמן אילן גריבי שהתחיל את דרכו בקיפולי נייר בגיל 
לכנס השנתי של גוגל בסן פרנסיסקו שמזמין אחת לשנה את האנשים המעניינים בעולם 

 .להציג את מרכולתם

 

 רוויה התפתחות ועשייה,ו מאתגרתמלאת עניין,  2019שתהיה 

 הילה. שנה טובה!
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