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                ל                                                  'גראתי  אב
 , טבעון1960נולדה 

 ובטבעון.חיה ועובדת בירושלים 
 

  9262112 , ירושליםא6כצנלסון     :כתובת
  02-5618829טל/פקס: 

   052-6789017:        נייד
 ettiab1@gmail.comמייל: -אי
 

 השכלה:
 

2004-2003  MFA   ,אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בצלאלתואר שני באמנות , 
 , ירושלים.העברית האוניברסיטהו

 
  ואר שני באמנות(.כתהתוכנית הוכרה תוכנית לימודי המשך, בצלאל.           1996-98

,  
 ראה.הותעודת  ים על דרך היהדות ההומניסטית.מכון "כרם" להכשרת מור        1 995-97

 

1981-1985 BFA    בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, לאמנות  המחלקה,תואר ראשון באמנות
  .ירושלים

 

 
 : פרסים ומענקים

 
 . מוזיאון תל אביבפרס על שם פונדיק ,      2018

 
 .משרד התרבות והמדעפרס עידוד היצירה ,      2017

 
 ביב.ון תל א, מוזיאפרס ישראכרט לאמן ישראלי    2009

 
 .2006לשנת  והתרבותפרס שר החינוך     2005

 

 ישראל.-קרן התרבות אמריקה אפן לאמן מצטיין,’מענק ג   2005
  

 , משרד התרבות.פרס עידוד היצירה   2005
 

 , בצלאל.פרס המחלקה לאמנות  1983
 
 
 

  :תערוכות יחיד
 

 .באוארדלהנאצרה: קארין  ,ג'נבה  מזאנין (,   de-decodageפענוח דאדאיסטי ) -  2019

 

 .מוזיאון הנגב, באר שבע , אוצרת: דר דליה מנורפיסול ,      2018
 

 אוצר : אבי איפרגן . ם, רעמוזיאון בר דויד, קיבוץ ברות, ארכיאולוגיה של אח    2017
 

 גלריית מרכז ההנצחה , טבעון , אוצרת: מיכל שכנאי.ברוש לאור ירח ,     2016
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 , וינה , אוצרת: קארין  הנדלבאואר. Mezzanin Gallery  -  םאנימיז   2014
 

 , אוצר : דביר אינטרטור.מיצב , גלריה דביר בנמל יפו, תל אביב"בין הפרקים".    2011
 

 יעל  :מיצב, פרק סוגר בטרילוגיה, גלריה הקיבוץ, תל אביב, אוצרת, "דוממים אחרים"   2011
 קייני.

 
וטכנולוגיה, הטכניון,  מדע אמנות,יית המרכז ל, מיצב, גלר"מיםוסדקים  בקירות עיר"   2010

 איילון.  -חיפה, אוצרת: שרון יאבו
 

 , מיצב, רישום, וידיאו, גלריית קיבוץ בארי, אוצרת: זיוה ילין."לאמבנה שהיה או "   2009
 

אירנה  קולנוע, רישום ואוביקטים, גלריית "ברבור", ירושלים, אוצרת: מיצב ,"טיטינה"   2009
 גורדון.

 
ן, גלריה ברוורמאוצרות : סאלי הפטל וטלי בן נון ,, אובייקטיםרישומים ו ,"כיסי אוויר"   2007

 .ל אביבת
 

 הספר לצילום, מוסררה, מיצב רישום. , גלריית בית""רקפת מצויה    2002
 

 מיצב. –סדנאות האמנים תל אביב  ,""תא חלום    2000
 

 ושלים, מיצב., בית האמנים יר"ם"עבודה לשני חדרי    1999
 

ש בלאנש ורומי ", גלריית המחלקה לאמנות ע("חפירה"או: ) "מיצב לחמישה קירות "    1998
 רת: יהודית סספורטס., אוצהצופים. -שפירו, בצלאל, הר

 
 

 :קבוצתיות תערוכות
 
 .ושלומית בריירעמיר  ,  באוצרות טולהגלריה בסיס –י בנייןחומר    - 2020 

 
 אוה בראזני .נין , אוצרת: , רישומים , גלריית מכללת דויד יל תח והלךמישהו פ    -   2020

  
עבודה בשיתוף הסטודנטיות בקורס אוצרות , מכללת ספיר. אצרה: השמיים נפלו עלי ,   2020

 זיוה ילין.
 

ירושלים , אוצרת: אירנה ס , רישום , סדנת ההדפלמיצב , הביאנלה למודל  משתכנת, – 2019
 גורדון .

 
י מכללת הרצוג , ירושלים , אצרו: גבולחן , ש מישוירהיהודית , אמנות לשמה , הביאנלה  – 2019

  יקיר וביתיה רוזנק .
 

ה , אצרה: שירלי יפ,חעל עבודה ,מרחבי עבודה ופועלים , גלריה גרנד  נעליים /טבע ,    2019
 משולם .

 
 אופנהיים . ות,רילנה אבירם : מואצרזומו חצור ,  סלים חתוכים ,       2019

 
טנהאוזר  , גלריה מרי , ירושלים , אצרו: נעמיגלריה אנטיאה שנה ל 25, השמלה /סמל      2019

 פלור.-וריטה מנדס
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2018    je me souviens   . גלריה דביר , אוצר : דביר אינטרטור 
 

 גלריה דביר , אוצר : דביר אינטרטור .מן , שאון הז     2017
 

 ב, אוצרת: סמדר קרן . יעק שדותא, מוזיאון אורי ורמי נחושתן, עלות ופתנועת ה     2017
 

 רם סמוכה.אוצר:  מוזיאון פתח תקווה , - draw to perform  ל רישום מול קה מופע     2017
 

אוצרות: לריסה בלימן נה כץ,חיפה . ון מאמוזיא, ממלאביץ ועד היום  ,לבן על לבן      2017
   .לנה ריינגולדוסבט

 

2017   Der Sand aus den Uhren at Franz Josef Kai 13, Vienna.   ן ,  וינה, אוצר : בנג'מי
 ן .קאופמ

 

2017     Textile – Territory – Text .. מאנה קונטמפוררי , ניו יורק ,אוצרת: אירנה גורדון 
 

 .: דניאלה שלו אגף הנוער ,מוזיאון ישראל, אוצרתשרים , ם וקחוטי    2016
 

 י.לת נדיב: גיוצרתא,  45פלורנטין  –סלון רישום     2016
 

 .ד"ר גיא מורג אוצר :, חולון  מוזיאוןלבן,  \לא , שחור  \כן      2015
 

 , גלריית קיבוץ כברי, אוצר: אבי איפרגן . סל שברים     2014
 

החדשה , בית ון בלבן , הגלריה פסלים ווידיאו , בשיתוף עם אמנית הוידיאו שר–סטוק      2013
 אילנית קונופני. .רתצוסררה, אולצילום מהספר 

 

2012  Stay Inside     ,  מיצב בגלריהMezzanin Gallery . , ארוינה , אוצרת : קארין הנדלבאו. 
 

2012    Anima Viscera   ,אוצרת: ג'ורגיה קאלואיטליה  ,  גלריה מרי לור פלייש , רומא. 
 

   .אוצרת : איילת זוהר , תל אביביאל , בית דנ -יריות  ברש    2012
 

        לוין, גילה לימון וצרות: דליה , אמוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  -חדרי הפלאות      2012
 ודריה קאופמן.

 
 ורית גור אריה.: דר אוצרתתל אביב בית מאני , שברים טקטוניים ,      2012

 
 .רת : אירנה גורדוןבית התפוצות , אוצ –הגוף החסר      2012

 
 , החג של החגים, בית הגפן ,חיפה , אוצרת: יעלה חזות .מקורלנאמן      2012

 
 , מוזיאון תל אביב, אוצרת : אלן גינתון.אוסף אמנות ישראלית תערוכת     2012

 
 יר אינטרטור.מל, אוצר : דבגלריה דביר בנ,    2666     2011

 
 . רדוןה גונההדפס, ירושלים , אוצרת: איר סדנת ,ישום, "הצפה"לה לרהביאנ      2011

 
תמי  :ושלים   אוצרתים ירבית האמנ ,"נאחז בסבך"לרישום, הרביעית  הביאנלה      2011

 פרידמן.
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 רועי ברנד, שגית :אוצרים, 23גלריית בצלאל, יפו  ,"התכתבויות" :, בתוך"אבני דרך"     2011

 מזמר ויעל רוכמן.
 

ת האמנים ירושלים, אוסדנ רייתלתאעשיה, ג"בעבודה",  :בתוך התערוכה אוביקטים     2011
 אוצרת: טל יחס. 

 
סדנאות האמנים ירושלים, ,  "תסבוכת" :בתוך התערוכה, ת קיר, עבוד"ה לבנהלצחו"     2010

 אוצרת: טל יחס.
 

 הביאנלה של חיפה, אוצר: בלו סמיון פיינרו.)בנמל חיפה (,  "2מגדלור "     2010
 

 נועה מלמד. :קיבוץ לוחמי הגטאות, אוצרת, , אוסף קופפרמן"מגילות גופי נפשי,"      2010
 

,  עבודת או לא" "מבנה שהיה :ה של אלמנט מתוךיורסיה שני ,"חרהיה אבל במקום א"     2009
 רת: יעל קייני. עמוד, גלריה הקיבוץ, תל אביב, אוצ

 
 וצרת: שירלי משולם.פירמידה, חיפה, א ,"לא בהכרח נשי?"     2009

  
 יהב.  גליה :אוצרתיפו, בנין עמיעד,  פרגמנט/מיצב, ,"מה רוצה האשה"    2009

 
רישומים פיסוליים, גלריה ארליך, תל אביב, אוצר: צבי  ,"ציה, גופי/נפשיחלום ואמבי"   2009

 טולקובסקי.   
 

שאננים, ירושלים,  נות, תערוכת אמני סדנאות האמנים, גלריית משכ"ש צללכל גוף י"    2009
 אירנה גורדון. אוצרת:

 

ם, אוצרים: ירושלמנים, יבית הא ,ם""ירושלים,שברי פני :בתוך ,"ירושלים/םנדודי" -  2008
 חדווה שמש, צבי טולקובסקי וישראל הדני.

 
 . וכת האמנים בסדנאות האמנים ירושלים, תערלפון שבור""ט :, בתוך"קן לציפור כחולה" -2008

 
צרות: גילת , או45 פלורנטין , חלל לאמנות עכשווית,"לךלבן מלוכ" :, בתוך"רצפה לבנה" -2008

 ורדון.נדיבי ואירנה ג
 

, אוצרת: 45, פלורנטין "עקרות" :, פיסול ורישום, בתוךמיצב ,"השריקה שלא נשמעה" -2008
 גילת נדיבי.

 
 ת גטניו. ענ מוזיאון פתח תקווה, אוצרת:, "ת גרים בדירותהבתים שבבי" – 2008

 
שלים, מיצב ורישום, בית האמנים ירו ,"3"רשמים  ,"אדומהסבכה ", "רהסבכה שחו" -2008 

 מנור. דליה  צרת:או
 

 .אוצרת: אירנה גורדון ,סדנת ההדפס ירושלים ,"שוטטות בחלל ההדפסי" – "האורגת" - 2007
 

גלית  :לציון, אוצרתהסדנא ברמת אליהו, ראשון  ,"השרבוט הפיסולי" - "ציפור שחורה" -2007
 סמל.

 
 ים, הצוללתתערוכת אמני סדנאות האמנ ,"ירושלים תחתית" :בתוך ,""עבודה קוסמית-2006

 הצהובה, ירושלים. אוצר: יונתן אמיר.
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: לארי און ישראל, אוצר, מוזי"מיני ישראל" :בתוך ,""זיכרון בסיסי של רחוב אחד -2006
 אברמסון.

 
 מוזיאון ישראל. ,פיאוגרדר האתנמיצב בח ,"תערוכת הזוכים" - אושר""ואריאציות על     2006

 אוצר: אמיתי מנדלסון. 
 

 ן.מיצב, מוזיאון בת ים, אוצרת:הילי גוברי ,"לגופו של עניין" :בתוך ,"ת וסימנים"עכבו   2006
 

 ,"3"מטחנת הקפה מס' , בתוך: "האדומותת( או: השושנים סרט ביתי )חלל בהתהוו"   2005
טריאסטה קונטמפורנה, טריאסטה, באלקה,  אמנים: אלפרדו פירי ומירוסלביחד עם ה

 י.איטליה , אוצרת: ג'וליאנה סרב
 

שהוצג שנה  ,("ל תביטי לאחור )הליכה במרחב תלת מימדיא: "מורחבת של יהיורסיה שנ    2005
וזיאון צ'לסי ניו יורק , גלריה מ, במות"חלו יםעשוי מנוומר מהח"קודם בתערוכה: 

 ילי צ'רני.פיפטיוואן, מיאמי, אוצרת: צדוט
  

טלי ת: ב, אוצרי, תל אביה ברוורמןגלר ,"משפחה גרעינית": בתוך "בוא לתורת האושר"מ   2005
 .בן נון

 
ת גן, , מוזיאון רמ"חדזיכרון בסיסי של רחוב א" :מודל הכנה לקראת–מיצב  -"7ארטיק "   2005

 סורין הלר. אוצר:
 

עשויים "החומר ממנו  :בתוך, "מימדי(-)הליכה במרחב תלת ורי לאחאל תביט"    2005
 אל, אוצרת: מאנון סלום.אמנות ישר , מוזיאון צ'לסי ניו יורק, שבוע"חלומות

 
אוצרת: רותי אמנות הארץ, רידינג,  ,"ריקוד אחרון ופרידה" :בתוך ,"י אבוד שליא"    2004

 .קטורדיר
 

יאון הרצליה לאמנות , מוז"רקמת פעולה": בתוך ,"כרונו של איש הפחיזמ רגמנטים,"פ    2004
 .עכשווית, אוצרת: הדס מאור

. 
של דרום  הביאנלה ,"סנסי" ,"סדנתו של בונה הקונכיות " :מורחבת של ורסיה שניה   2004 

 סקו בונאמי.'איטליה, אוצר: פרנצ
 

נים, טבעון, גלריית מרכז ההנצחה, בית יד לב ,גינת מחמד"" :ךמתו "טיוד בחורףא"    2004
 ף.אוצרת: אסתי רש

 
 יעל קייני. אוצרת: י(., גלריית קיבוץ נחשון )יונ"אטיוד בחורף" :ורסיה שניה של    2004

 
, הביאנלה בונציה. אוצר: "קלנדסטיני" :בתוך "מובלעת, סדנתו של בונה הקונכיות"    2003

 .סקו בונאמי'פרנצ
 

 תל אביב, אוצרת:ים, ביתן הלנה רובינשטיין, תערוכת הזוכ ,"ולחן ורקפות בסטודיו"ש   2002
 אלן גינתון.

 
 .ת, גלריית קיבוץ נחשון, אוצרת: יעל קיינים גלעד אפרעמיצב, בשיתוף  ,"בחלל"רישום     2001

 
 אילן ויזגן.ירושלים, אוצר: בית האמנים הביאנלה הראשונה לרישום,  ,"רשמים"     2001

 
יצטדיון טדי,ירושלים, הגלריה החדשה, א ,"מחורבות ערים" :תוךב ,"סבכה לבנה"    1999

 ה שמש.וחדו אוצרת:
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 תוכנית לימוד ההמשך, ,, תערוכת הגמרבריבוע" 12" :בתוך ,"ים של מסעטקייאוב"    1998

 לארי אברמסון . אוצר :בצלאל.
 

 יקהר ר"אוצרות: ד ,"ת צדיקיםאל קברו" :בתוך ,"הכרית על  הבית - הבית בתוך הסל"     1998
 גונן ונירית נלסון. 

 
 אפרת נתן. :אגף הנוער, מוזיאון ישראל, אוצרת ,"אדמה" :בתוך ,ונה""איקו"טורסו"      1997

  
 
 

 :פרסומים
 

, ערכו פאריד אבו זרחיּות ופלסטיניּות באמנות החזותית בישראל"מ –"כתמים והחתמות    2015
 חותי. ה קשת . הוצאת אשקרא ושול

יות     אמניות מזרח - בודתי שכתבה פרופ חביבה פדיה בספר " שוברות קירותפרק על ע     2014
 ת, הוצאת "אחותי ".ן ושולה קשעכשוויות בישראל", עורכות ואוצרות: קציעה עלו

2012 About Paper, Contemporary Art, Giorgia Kalo (ed.), Marie Laure Fleisch 

Gallery, Rome 

 יטלורו ,איריס  ריבקינד בן צור :, עורכותת ישראלית עכשיו""אמנו :דף אמן באסופה 2010
 אלקלעי, הוצאת מודן.

האדיבה של מפעל הפיס, קרן הדרכה  אור בעזרתם. הוצא ל "ספר אמן –יומן מיצבים  2009
 לספריות ומשרד התרבות .

 
 תי . קטלוגים ומאמרים סביב התערוכות בהם השתתפ

 
 

 עבודות באוספים :
אוסף מוזיאון ברעם , ה , שראל , אוסף מוזיאון תל אביב, אוסף מוזיאון הרצליאוסף מוזיאון י

ינה ו איטליה , אוספים פרטיים בניו יורק , לונדון ,אוסף שוקן , אוסף מוזיאון באר שבע , 
 ,.ג'נבה , 

 
 

   .:בתהליך   תערוכות
       

  ליאנה סרבי.וצרת: גומיצב .א- נה, טריאסטה , איטליה טריאסטה קונטמפור(מאי)     2020
 

 באוצרות שיר מלר ימאגוצי ד , תערוכת יחי–וילפריד ישראל מוזיאון )ספטמבר (       2020
 

: אוצרת –מכללת דויד ילין גלריית  –, תערוכת רישומי הכנה למיצבים ופיסול נובמבר ()   2020
  י.זנאה ברנאו

 

 . הפטל הוילה , מיצב  באוצרות סאלי)דצמבר (      2020

 

  , ניו יורק . Zaz10 squer יחיד תערוכת (פברואר)      2021
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