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 The Art Students League of New Yorkאצל מארי-בת' מקנזי ,אפרים רובינשטיין,
2010
קוסטה ואואיאקיס ודן תומפסון
2009

הסדנא לרישום וציור ,אצל סיגל צברי

 2004-2009אגף הנוער במוזיאון ישראל ,אצל נעמי בריקמן
 2002-2003המכון לאמנות חזותית ,פתח תקווה אצל אייל ששון ,דרור מעין וסיגל צברי
סדנאות
2016
2015
2011

סדנת מיצג ב"במת מיצג" עם תמר רבן
תחריט עץ ,סדנת ההדפס ,ירושלים
סדנת רישום בנוף בפירנצה עם אפרים רובינשטיין.

לימודים אקדמיים נוספים:
 – 2007-2009תואר שני בפיזיקה
 – 2004-2006תואר ראשון בתכנית המשולבת למדעים מדוייקים בהתמחות פיזיקה.
תערוכות
 – 2019בית הנסן" ,רקמת חיבור" ,תערוכה קבוצתית ,אוצרת :גבי פימה
 – 2018מבנה החיידר הנטוש של ישיבת עץ החיים" ,עץ ,צומח דומם" ,תערוכה קבוצתית .מנהלת אמנותית:
אניעם דרעי
 – 2017המשכן לאמנות עין חרוד (המשך התערוכה מבאר שבע) "צאינה וראינה" ,תערוכה קבוצתית .אוצרים:
פרופ' חיים מאור ודבורה ליס
 – 2017סטודיו משלך",שבע פנים לחוה" ,תערוכה קבוצתית .אוצר :מאיה ישראל
 – 2017הקוביה" ,סלון הקוביה  ,"2017תערוכה קבוצתית .אוצרים :דן אורמיאן ואלה כהן ונסובר
 – 2017מוזיאון ארצות המקרא" ,מסוף העולם ועד סופו" ,תערוכה קבוצתית .אוצרות :איריס פשדצקי וגילי
זיידמן.
 – 2016סטודיו משלך במנופים" ,משונה להיות אשה" ,תערוכה קבוצתית . .אוצר :ליאב מזרחי.

 – 2016הגלריה בבארי" ,רעידות משנה" ,תערוכה קבוצתית .אוצרת :זיוה ילין.
 – 2015בית אביחי " ,שם שם" ,תערוכה קבוצתית .אוצרים :פורת סולומון ואוריין גלסנר
 – 2012גלריה ברבור" ,סטודיו משלך"  ,תערוכה קבוצתית .אוצרת :קציעה עלון.
 - 2011בית אות ומוצר "סטודיו משלך"  ,תערוכה קבוצתית .אוצרת :אירנה גורדון.
ארועים ופרוייקטים
 ,"ARTECH" -2019בית אליאנס ,האקתון אמנות ומערכות מידע
" -2018פולינדרום" ,בית אליאנס ,עבודה על גבי המבנה של בית אליאנס
" – 2016ספריה בלילה" ,ארוע רב תחומי של הזירה הבין תחומית.
" – 2016ניצוצות במוסררה" ,פרוייקט אמנות רחוב.
 – 2015לחם ושושנים  , 10מכירת אמנות למען פרויקט "נשים ועבודה"
" – 2015חבורת רחוב" ,אמנות קהילתית במרחב הציבורי .
 – 2014לחם ושושנים  , 9מכירת אמנות למען פרויקט "נשים ועבודה"
 – 2013פלטפורם נמל יפו ,אירוע אמנות רב תחומי .
 – 2012שבוע העיצוב בירושלים" ,בין אמנות לעיצוב".
 – 2012פסטיבל "כמעט סוף הקיץ" ,ציור חוצות בתיאטרון ירושלים.
פרסים וציונים לשבח
 -2015מלגת סטודיו דרך המנהל הקהילתי במוסררה.
 – 2015מלגת "יוצרים מבראשית" של משיב הרוח.
 , “Red Dot” – 2010עבודה מצטיינת כיתתית.The Art Students League of New York ,
קורות חיים (כללי)
2019

סטודיו במתחם האמנים בטדי

-2011היום

חברה במרכז לאמניות צעירות "סטודיו משלך"

2018

מסטודיו שיתופי של אמניות בבית אליאנס

-2006היום

חברה בקהילת הקיבוץ העירוני "בית ישראל" בגילה.

