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 השכלה

 
 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, MFA בהצטיינות2010-2007

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, המחלקה לאמנות2005-2002

 Hochschule für bildende künst, המבורג, חילופי סטודנטים2005-2004

 אוניברסיטת תל אביב, M.A בפסיכולוגיה קלינית, בהצטיינות יתרה2002-2000

 האוניברסיטה העברית בירושלים, B.A בפסיכולוגיה1999-1996

 
 נסיון מקצועי כאמנית-אוצרת

 
 המרכז לאמנות ומחקר מעמותה, בית הנסן, ירושלים, אמנית ואוצרת אורחת2019-2018

 פסטיבל מקודשת, ירושלים, פרויקט ״מעל ומעבר״, ליווי אמנותי ודרמטורגיה2018

  The Curfew Tower residency, Cushendal, אוצרת ואמנית אורחת במגדל העוצר2017-2014

 בצפון-אירלנד: ניהול אמנותי של תוכנית הארוח, התערוכות והארועים שנילוו לה בשנים אלה.

 תחרות וידאו וקולנוע נסיוני, פסטיבל הקולנוע ירושלים, לקטורית.2013

 בצלאל, יפו 23, אוצרות וניהול אמנותי בשיתוף עם רועי ברנד2013-2010

 אוגנדה ירושלים, אוצרות ויעוץ אמנותי2010-2005

 
 הוראה

 
  בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, מרצה לאמנות במחלקה לאמנות, השלוחה החרדית 2013 ואילך

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, יפו 23,  רכוז שעורי עברית לפליטים2013-2012
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 מילגות, מענקים, שהות-אמן
 

 מעמותה, מרכז לאמנות ומחקר, בית הנסן, ירושלים2019-2018

 ארטיס, מענק לתערוכה Nothing But Longing, בגלריית Void, דרי, צפון-אירלנד2017

2014European Cultural Foundation ,מילגת נסיעה 

2014K Foundation מטעם ,The Curfew tower ,מילגת רזידנסי ומחקר, כאוצרת אורחת  

 מילגת מחקר, פתוח עבודה ושהות אמן, Nairs, contemporary art center, שוייץ2011

 סל תרבות ארצי2009

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, מילגת הצטיינות בלימודים2009

 מילגת נסיעה, קרן סנאית2005

 קרן תרבות אמריקה-ישראל2004-2003

 קרן תרבות אמריקה-ישראל2003-2002
 

 אוצרות (תערוכות נבחרות)
 

 ברבריות, מרכז לאמנות ומחקר, מעמותה, ירושלים2019

             Nothing But Longing- NBL,  סידרת תערוכות באירלנד ובישראל וארועים בעקבות2017

  שהות אמן של 21 יוצרים ישראלים במגדל עוצר בצפון אירלנד, בין האמנים: עילית אזולאי, יונתן

  לוי, קרן ציטר, אלי פטל, רפרם חדד, שחר יהלום ועוד.

-Maoliosa Boyle דרי צפון אירלנד, באוצרות משותפת עם ,Void  
 ארטפורט, תל אביב-
 ארועים מגדל העוצר, קושנדל, צפון אירלנד-

 יפו 23, מרכז לאמנות ולמחקר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים2013-2010

 אוצרות של 16 תערוכות, ניהול אמנותי של חמישה כנסים, וניהול תוכן של עשרות ארועים

 מיום הפתיחה עד יום הנעילה - ביניהן:

 2013, מיתוגרפיות, קבוצתית תערוכה וכנס. בין האמנים המציגים:פרנסיס אליס,  קרן רוסו,
 אבנר בן גל ועוד.

  2012, מכונות לחיים, בין האמנים: אנדראה זיטל, ליאור שביל, שחר פרדי כסלו ועוד.

Slavs and Tatars ,2012, נסיונות בטכניקות של התעוררות. בין האמנים: תנועה ציבורית 
 ועוד.

 I see Darkness ,2011, חמש עבודות יחיד של: ססקיה אולדה-וולברס, דאג פישבון, נועה
 גור, שי אזולאי ובת שבע רוס.

 2011, אמנות/חיים, בין האמנים: עלית קרייז ו A2 company, יונתן לוי, די. ג׳י. ספוקי ועוד.
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 תערוכות יחיד
 

2011Barren Land, Fundaziun Nairs Art Center, Switzerland, curator: Christof Rösch 

  יורדי הסירה - 23 רישומים נעדרים, בחירת הנשיא לבוגרי MFA, בצלאל אקדמיה לאמנות2009

 ועיצוב ירושלים

 
 תערוכות קבוצתיות (נבחרות):

 
 Dreams & Dramas, מרכז האמנות Zuzeum, ריגה, אוצר: רועי ברנד2017

 Researching The curfew Tower, מגדל העוצר, קושנדל, אוצר: ביל דראמונד2016

 שטח הפקר, בית האמנים ירושלים, אוצרת: מרי שק2015

 רשמים v, הביאנלה הארצית לרישום אוצרת: טל יחס2014

 בעקבות הטבע, סדנאות האמנים ירושלים, אוצרת: סנדרה וייל2012

 הוגוורטס, גלריה נגא, תל אביב2010

 The World is a Tissue of Lies,קונסטהאלה לוצרן, אוצרת: ליליאן פלמן2009

 הביאנלה בהרצליה, מוזיאון הרצליה לאמנות, אוצרים: מגזין פיקניק2009

 גלריה דביר, אוצר: דביר אינטרטור2005

 תמונות קצרות, רכישות חדשות, מוזיאון ישראל ירושלים, אוצרת: סוזן לנדאו2003

 

 פרסומים
 Ireland VS Israel,  עשרים ראיונות עם אמנים וכותבים ישראלים ששהו במגדל העוצר.2017

 יפו 23: 2013-2010 קטלוג ריזונה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.2015

 

 עיתונות (ידיעות נבחרות)
2018Arterritory, Love and drugs have no ראיון על המחשבות לפרויקט ״אם האופיום״  

Borders, Interview 

 מגזין פורטפוליו, ראיון על פרויקט המגדל2017

 הארץ, ׳יצאו מהעוצר׳2017

 ערב-רב, המלצת השבוע, ארועי מגדל העוצר בארטפורט2017

2015The Irish Times ראיון בטיימס האירי, על פרויקט המגדל בצפון אירלנד 

 The Gurdian מאמר בגארדיאן הבריטי על ההחלטה לארח אמנים ישראלים במגדל העוצר2015
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