
 
 

 
 

 אפשטיין יעקב
 

 .פולין, נולד בקרמניץ

 .לבוב –סיים את לימודיו בהצטיינות במכון הממשלתי לאמנות פלסטית 

 77-מהמאה ה"ביניהן התערוכה הגדולה לאמנות אוקראינית , התגורר בלבוב והשתתף בתערוכות שנערכו בשנים אלו 7591-7591בשנים 

ובמקביל עבד בשימור ושיחזור אתרי הארכיטקטורה והפיסול , באקדמיה בלבובשנים הרצה  1משך . שנערכה בקייב" עד ימינו

ס "ביצע תבליטי קיר בביה . של בניין האקדמיה למדעים בלבוב בארוקי שיחזר בתים מימי הרנסנס וכן ארמון בין היתר,באוקראינה

המצוי במוזיאון באוקראינה והעתק , נקו'קראיני שבצביניהם דיוקן המשורר האו, פיסל דיוקנאות.לצוערים במייקופ ואנדרטה ליד סטלינגרד

 .קנדה, ממנו נמצא בטורונטו

 –והעתק ממנו , פורטרט של הסופר שלום עליכם בביצועו נמצא בשגרירות ישראל בוורשה. התרבות והאמנות הפולנימשרד זכה למלגת 

  .בוורוצלב" תרבות יהודית"במרכז 

היה חבר . היה ממייסדי המכון לאמנות הפלסטית בבת ים ושימש מנהל המחלקה לפיסול. עלה לישראל והתיישב בבת ים 7595בשנת 

 .והשתתף ברוב התערוכות הקבוצתיות מטעם האגודה, ואילך 7511באגודת הציירים והפסלים בישראל משנת 

באמצעות ) במוזיאון בת ים, בנגב באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת תל אביב, בקיבוץ חוקוק, יצירותיו נמצאות במוזיאון עין חרוד

תערוכת , בבתי החולים השרון וולפסון, בבית יציב, במוזיאון העירוני בחולון, באודיטוריום בת ים, (ישראל-רכישה מטעם קרן אמריקה

 .וכן באוספים פרטיים בארץ ובעולם, קבע במוזיאון בן ארי בבת ים

 .רחבת הספריה בבת ים ועוד, אשדוד, ביניהם עין הכרמל, ות שונים ברחבי הארץמוצבים במקומהאנדרטאות ופסלים מונומנטאליים יצר 

 :פעילות פדגוגית בתחום האמנות הפלסטית

המכון  .חבר בוועדה לקביעת דרגת מרצה, "בצלאל"אקדמיה לאמנות  ".תלמה ילין"בית ספר לאמנויות  .המכון לאמנות פלסטית בת ים

 .תל אביב, "אבני"לאמנות על שם 

 

 :תערוכות

 מוזיאון תל אביב, אמן בוחר אמן – 7515

 יד לבנים תל אביב, פסלים 71 – 7591

 ירושלים, מוזיאון ישראל, שנות פיסול בישראל 91 – 7599

 מוזיאון עירוני, שנה למכון לאמנות בת ים 79 – 7599

 תערוכת יחיד. תל אביב, גלריה שלוש – 7591

 תערוכת יחיד. לוןחו, המשכן לאמנות, בית מאירוב – 7591

 אמנות לעם, דיוקן – 7595

 תערוכת יחיד. חולון, המשכן לאמנות – 7551

 אמנות לעם, פגישה מחודשת – 7557

 תערוכת יחיד. בת ים, ש בן ארי"המוזיאון העירוני ע – 7557

 תערוכת יחיד. אשדוד, ש קורין ממן"המוזיאון העירוני ע – 7559

 תערוכת יחיד. הספריה העירונית בבת ים – 7551

 תערוכת יחיד. הרצליה, משכן האמנים – 7112

 נפטר – 7112

 

 :פרסים

 פרס שני לאנדרטה לזכר חללי העיר לבוב

 פרס ראשון לאנדרטה לזכר הנופלים בעין הכרמל

 "יד ושם" –ק 'פרס בתחרות לאנדרטה לזכר יאנוש קורצ

 "יד ושם", הלוחמים בנאציםפרס ראשון בתחרות בין לאומית לזכר 

 אשדוד, פרס ראשון פסל אורבאני

 חתן פרס בת ים לאמנות –שלוש פעמים 

 אגודת הפסלים והציירים בישראל –פרס על מפעל חיים 

 7111יקיר העיר בת ים לשנת 

 

 


