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 9418408, ירושלים, מיקוד: 8זמנהוף    כתובת: 
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 :השכלה

2013-2017: BFA  -  מחלקה לאמנות  האקדמיה לאמנות ועיצוב"  –"בצלאל        

             ומיצבפיסול  –מדיום מרכזי 

 סיום לימודים בהצטיינות

,  HGB, באקדמיה לאמנות  Tilo Baumgärtelתכנית חילופי סטודנטים בכיתת אמן של  :2016

 לייפציג, גרמניה.

 אזורי תפן-עלהבבית הספר הדמוקרטי שנות לימוד  12סיום  :2001-2007

 : תערוכות 

)עובר אורח ואדון המקום(, תערוכה זוגית עם האמנית דיה  'ארחי פרחי ומרא דאתרא'  :2020

 בלזר, אטליה שמי, קיבוץ כברי. אוצרות: אבישי פלטק

 , גלריה המדרשה, תל אביב. אוצרות: אבי לוביןתערוכת יחיד', 'בשר לוויתנים 

", תל אביב. אוצרות: מיטל Third Floor to the Left, תערוכה קבוצתית, "'אחיתופל' 

 אבירם

תערוכה קבוצתית, הגלריה החדשה סדנאות האמנים, אצטדיון טדי,  , 'דיסאוריינטציה' :2019

 ירושלים. אוצרות: אירנה גורדון

, תערוכה קבוצתית בסדנאות האמנים, אצטדיון טדי, ירושלים. אוצרות:  מסדרון'  'שיחת 

 אורי דרוקמן

, תל אביב. 90, תערוכה קבוצתית, המקרר, רחוב החשמונאים '3 המקרר 'תערוכת 

 אוצרות: איריס פשדצקי 

 , תערוכה קבוצתית, בית אליאנס, ירושלים )אוצרות והשתתפות כאמן(חירום'  חג' :2018

, תכנית שהות אמן בגלריה ברבור, ירושלים. שיתוף פעולה עם האמנית  'BNB 'ברבור 

 ענת קינן

mailto:pazsher@gmail.com


מעמותה, בית הנסן, ירושלים. אוצרות:  , מקלטי הנוכחי'אין מקום מרומם יותר מ '

 קבוצת סאלה מנקה

תערוכה קבוצתית של בוגרים מצטיינים מבצלאל ומוסררה, גלריה ,  'ארבע על ארבע' :2017

 , ירושלים. אוצרות: ורד חדד ושירי אלוני 14כורש 

 אוצרות: יעל פרנק תערוכת גמר בבצלאל, ירושלים.  , קשור ברגליו האחוריות' '  

 : ומלגות פרסים

 לתמיכה בתערוכות ואמנים בפריפריה בשביל האמנותפרס הקרן החדשה   :2020

 מלגת אמן צעיר מטעם הקרן לירושלים להפקת עבודות הדפס בסדנת ההדפס ירושלים  

 מחלקה לאמנות בצלאלהפרס הצטיינות   : 2017

בנייה והעברה של פעילויות לבתי ספר יסודיים בסדנת ההדפס  -מלגת פרח"י בצלאל  :2016

 במחלקה לאמנות בבצלאל

 

 ירושלים בסדנאות האמנים, אצטדיון טדי, סטודיו  בעלאמן עצמאי אני כיום 

 בבית ספר תיכון הניסויי, ירושלים ( וציור)פיסול  מורה לאמנות 

 אמנים מקצועייםלתערוכות ואסיסטנט   מקיםסדנאות פיסול, מעביר 


