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 השכלה

 
  בצלאל.: בוגר המחלקה לאמנות פלסטית באקדמיה לאמנות ועיצוב 2012

 .(Glasgow School of Art: תכנית חילופי סטודנטים באקדמיה לאמנות בגלאזגו, סקוטלנד )2011 

   (JSS): קורס ערב, רישום, בבית הספר לציור של ישראל הירשברג 2007
 : בוגר מגמת אמנות פלסטית בבית הספר לאומנויות, ירושלים. 2006 
 
 עבודה 

 
 .: מפעיל סדנאות הדפס עצמאי2017-2018

 : מדריך סדנאות וסיורים במוזיאן ישראל, ירושלים. 2016-2015
 בצלאל במוזיאון ישראל, ירושלים.  PMO: עוזר 2014
                         הגלריה החדשה", אצטדיון טדי, ירושלים. -: מפעיל סדנת הדפס ב"סדנאות האמנים2013
 : מדריך סדנאות וסיורים במוזיאן ישראל, ירושלים. 2013-2012

2006-2010" :Art handler , ".מוזיאון ישראל, ירושלים 
 

 יחיד תערוכות
 

 אוצרת: נוגה דוידסון. , סדנאות האמנים, ירושלים."2017"חברים חדשים : 2017
  סדנאות האמנים בטדי, ירושלים. -הגלריה החדשה, תערוכה משותפת עם איל ששון, ציור" -"מודל: 2017

 .גרינברג -אוצרת: תמר גיספאן
 .זוסמןתערוכת יחיד בגלריה "ברבור", ירושלים. אוצרת: מאשה "מדוזה", : 2016

 
 קבוצתיות תערוכות

 
 פיינבורג ויפעת גוריון.-. אוצרות: רז שפיראתל אביבמרכז הירידים,: יריד צבע טרי לאמנות עכשווית, 2018
 גלריה "הקוביה", ירושלים. אוצרים: אלה כהן ונסובר ודן אורימיאן. ",II "סלון הקוביה: : 2017
 , גלריה רוזנבך לאמנות עכשווית, ירושלים.MASTERPIECES-: יריד אמנות עכשווית2016

  גרינברג. -ירושלים. אוצרת: תמר גיספאןסדנאות האמנים בטדי, -הגלריה החדשה"היכרות: פרק א"', :   2016
 לוד. אוצרים: יונתן גולד ועמי פיישביץ'. \, תחנה לאמנות עכשווית רמלה"3.0דור : "2015
 גלריה "הקוביה", ירושלים. אוצרים: אלה כהן ונסובר ודן אורימיאן.  "סלון הקוביה",: 2015
 סדנאות האמנים בטדי, ירושלים. אוצר: מקס אפשטיין. -הגלריה החדשה "שדים ורוחות",: 2015
 , ירושלים. אוצרת: ורד חדד. 14תערוכה קבוצתית. גלריה כורש  ברברה",: "2015
 תל אביב. אוצרת: רווית הררי.  P8: תערוכת התרמה לספריית לוינסקי, גלריה 2014
 " ירושלים. אוצרות: ורד חדד ושרלוט שפרוך. 14האוסף, גלריה "כורש  -;עינת איפרגן"61\28": 2013
 . האקדמיה לאמנות בצלאל, ירושלים. אוצר: יוסף קריספל. קיר אמן": "2013
 יורם אפק. אוצר:רעננה, נומיה משפחתית בגלריה "על האגם",: תערוכה קבוצתית למען חולי דיסאוטו 2011

 
 אוספים

 בנק לאומי, אוספים פרטיים
 

 מענקים\פרסים
 אמני ירושלים-חבר באגודת הציירים והפסלים: 2017  

 Studio MM : Artist-in-Residence program, Berlin -: שהות אמן2016

 . פרס על הצטיינות בציור ע"ש מיטשל פרסר: 2012
 : זוכה פרס ראשון ע"ש הרמן שטרוק למקצועות ההדפס. 2011
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