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 ירושלים 1החדשה באצטדיון טדי, אגודת ספורט בית''ר כתובת סטודיו: הגלריה 

 

 :לימודים

2007-2011- B.F.A  במחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים 

 הסדנה לעיצוב של ערן צירמן -עיצוב גרפילימודי  -2015-16

2016-17- Tool Box- ירושלים, רוח חדשה, בית הנסן מניםרזידנסי למעצבים גרפיים וא 

 באמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה M.F.Aלימודי  -2019 -2017

 :מלגות ופרסים

 פרס לתערוכת גמר מצטיינת, החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה      -2019

 מלגת לימודים אוניברסיטת חיפה -

 מלגת לימודים אוניברסיטת חיפה      -2018

 תערוכות יחיד:

, אוצרת: פרופ' שרון הגלריה החדשה במשכן לאמנות ע''ש הכט, אוניברסיטת חיפה, תיבת תכשיטים -2019

 פוליאקין

 ריטואל, בית האמנים ירושלים, אוצרת: נוגה דוידסון -2018

 פרויקטים נבחרים:

 תערוכות:

 המצעד, גלריה חנינא תל אביב, אוצר: ציקי אייזנברג 2019

 )עתידית( , אוצרת: נוגה דוידזוןירושליםתערוכת חברים חדשים, בית האמנים   2018

 קרטונודד, הגלריה החדשה במשכן לאמנות ע''ש הכט, אוניברסיטת חיפה,           

 קופר  תערוכה זוגית עם אמילי           

           Home/Guest תמר גיספאן גרינברג -אוצרת ירושלים, הגלריה החדשה בטדי 

 עציון מזרחי -אוצר ,בית אליאנס ירושלים -חווה  2017
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 אוצרת: תמרה בן ארצי ,הגלריה במרכז אמנות ג'ינוגלי ירושלים -ירושלים נכנסת על קצות אצבעותיה           

 אוצר: דן אורימיאןירושלים, גלריה הקוביה  -מהסטודיו           

 אוצרת: תמר גיספן גרינברג ירושלים,  הגלריה החדשה -היכרות  2016

 אוצר: מקס אפשטייןירושלים,  הגלריה החדשה -ושדיםרוחות   2015

 הקוביה ירושלים, אוצרים: גיל גורן ואלה כהן ונסובר -דיוקן ומעבר  2013

 גלריה המשכן חולון, אוצרת: ניצה פרי -לאכול, לאהוב           

 ישראליציור קיר במסגרת פרויקט מוסללה ירושלים, אוצרים: עירית רחל שילה ומתן  -דריכות  2012

 ירושלים סטודיו בעלות המלאכה -הקניון           

           Drive Inn - ירושלים סטודיו בעלות המלאכה 

 אוצרים: מאשה זוסמן ויוחאי אברהמי -תערוכת בוגרים בצלאל  2011

 :נבחריםפרויקטים אוצרותיים 

נגד מי מבקשת תערוכת הסלון בקוביה   2017סלון הקוביה של  אוצרות משותפת יחד עם דן אורימיאן  2017

 | שאול סתר להתקומם

 וילה דקאן, יהודית אפלטון, תערוכת ציור | התערבות במוזיאון הטבע בירושלים 2016

 -(, מארק ינאי2016(, אספנים )2016ים )מונוטייפ -בפרויקטים הכוללים: מאיר אפלפלד אוצרת  2013-2016

, | גליה יהב ז''ל הרהורים על מצבו של הציור הישראלי  2015(, סלון הקוביה 2015צבעי מים )

#PHOTOGRAPHY (2013( עידן, ארז, חן לפיד, אילה פוקס|ציורים ,)2013) 

 אוספים:

 אוסף אוניברסיטת חיפה

 

 עיתונות:

 | שאול סתר נגד מי מבקשת תערוכת הסלון בקוביה להתקומם

 | גליה יהב ז''ל הרהורים על מצבו של הציור הישראלי
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