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 השכלה 
 

 

 , מסלול השירה השנתיהליקון בית הספר לכתיבה יוצרת 2013-2014

 , מדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברלבחינוך לאמנות .M.Ed תואר שני 2010-2012

1990-1994 B.A  ,ירושליםבצלאל"לאמנויות  האקדמיהבאמנות, מחלקה לאמנות ," 

1983-1987    B.A  ,קבהסמו, תלאמנויו אקדמיהבאמנות 

  

  הוראה 

 ם-אמונה, יקורסים של רישום, ציור, איור; הנחיית עבודות גמר; מכללת   הווה-2011

 קורס איור; מכללת אריאל, אריאל 2010-2009

 ם-קורס רישום וציור; בית הלוחם, י  הווה -2009

 ם-קורס לגרפיקה ממוחשבת; מרכז להדרכת מחשבים "ג'ון ברייס", י 2012-2007

 ם-ישראל, י ןמוזיאו ;אמנותחוגים ל     2007-2006

 , קייב, טשקנטבפטרבורג, קישינ-קרן אביחי והסוכנות היהודית, מוסקבה, סנטסדנאות וסמינרים מטעם         הווה-2003
 

 פרסום ספרים 
 

  2015אפיק,  -ספר שירה 'דיו של שלג', הוצאת הליקון
 2015'ואז הקרנף התחיל לעוף', הוצאת אבן חושן, 

 2013, ברזיל, DSOP'ואז הקרנף התחיל לעוף', הוצאת 
 2012, גרמניה, Vielflieger'ואז הקרנף התחיל לעוף', הוצאת 

 ספרי חמד, כנרת, דני ספרים  -איורים לספרים שיצאו לאור בהוצאות: מודן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ידיעות אחרונות 
 

 פרסים  
 

 2020, שירה השני 'בבטן הזאב' העבור כתב היד לספר  "ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שםע אקו"ם פרס
 2019, שלום ע"ש שושנה איש אמנותית ליצירה פרס

 2016, למשוררים בראשית דרכם ת התרבותפרס שר
 

 

 יחיד   תערוכות 
 

 , סנקט פטרבורג  'אררטה' אמנות עכשוויתלתערוכה עתידית במוזיאון  2020
 מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד 'שרוולי העצים', 2019
 ם, אוצר: חגי שגב-בית האמנים, י ,'כסות' 2017
 גלריה של מכללה ע"ש דוד ילין, אוצרת: נאוה ט. ברזני ,'כתב ידם של הענפים' 2016
ֵמי ֲאָדָמה' 2015  ם, אוצרת: לנה זידל-, י12', גלריה אגריפס 2 ש ְׁ
ֵמי ֲאָדָמה' 2013  ם, אוצרת: לנה זידל-, י12', גלריה אגריפס ש ְׁ
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 ביקורות 
 

 rav.com/archives/49960-https://www.erev                                                 23.05.2019אניה ליכטיקמן,  הברחת עננים",", ערב רב

 http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2797652       20.12.2015,  אסיף - שלומית כהן ",  המילים הקפואות של נדיה עדינה רוז " ,  הארץ

 html-http://yedioth.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4693692,00                                 .152024.08, אלעד זרט, "נושכת שפה", ידיעות אחרונות

   rav.com/archives/46046-http://www.erev                                       17.05.2017דוכי כהן,  ","הבו לנו עוד אמנים משוררים, ערב רב

 rose.com/pdf/Gia_Perl%2012.2.2016.pdf-adina-http://nadia                 12.2.2016)'אוהל'(      , על "דיו של שלג" מאת נדיה עדינה רוזגיא פרל

  d7%a9%d7%92%d7%91.html-rose.com/hebrew/%d7%97%d7%92%d7%99-adina-http://nadia%                      2017  פיסול קיר מאת נדיה עדינה רוז",   – , "כסות  חגי שגב 

ֵמי ֲאָדָמה  , "לנה זידל    html-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94-rose.com/hebrew/%d7%a9%d7%9e%d7%99-adina-http://nadia.2           2015",  2ש ְׁ

  2015, הפנקס )כתב עת מקוון לספרות ותרבות לילדים(, יותם שווימר", מאת לעוף מחוץ לקופסא"
http://ha-pinkas.co.il/%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%94/ 

 

   2015)מגזין לספרות(,  ירין כץ, קורא בספרים...", מאת שלושה ספרי ילדיםקצרים על "
http://korebasfarim.com/2015/08/17/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-

%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%AA / 

 מובחרות  תערוכות קבוצתיות 
 

 עדינה קמיאן קשדן 'נופי גוף', מוזיאון ישראל, ירושלים, אוצרת:  2020
 תל אביב , במוזיאון ארץ ישראל, ביאנלה לאומנויות ולעיצוב 2020
 מיטל קילמניק דוד, קיבוץ ברעם, אוצרת:-'אי שם', מוזיאון בר 2019
 ם, אוצרת: שוש אברבוך-,י12' תערוכה במסגרת פסטיבל "מנופים", גלריה אגריפס 2'ספר אמן 2018
 ם, אוצרת: בתיה רוזנק-גלריית ימקא', י -פסטיבל אאוטליין  2018
2018 RSUH Museum Center, curator: Nataliya Kamenetskaya ,Moscow ,"The Number and The Digit" 
 א, אוצרת: שוש אברבוך-יה 'מקום לאמנות', תגלר -'ספר אמן'  2018
 ,  אוצרים: גבי יאיר ובתיה רוזנק14גלריה כורש  -'בצל'  2018
2018 'Hmmmmmmmmm '- א, אוצרת: רותם ריטוב-גלריה חנינא, ת 
ְֶׁרצֶף' 2017  א, אוצרת: מיה מוציבסקי פרנס-גלריה בית בנימיני, ת -' ב 
2017 ART NOW - "INTERIOR - EXTERIOR" ישראלית,  פלובדיב, בולגריה, אוצרת: שירלי משולם אמנות , תערוכת 
 ם, אוצרים: גבי יאיר ובתיה רוזנק-בית אות המוצר, י -'בין שתיקה לדיבור'  2017
 א, אוצרת: שוש אברבוך-גלריה 'מקום לאמנות', ת -'הפלגת לילה'  2017
 אוצרות: עדנה מושנזון, סאלי הפטל נוה -שום )רשמים( הביאנלה הארצית השישית לרי  2016
 ריף ואלקס כהן השחר מוסררה, אוצרות: איילת - 6פוטופואטיקה  2016
2016 curator: Kim Heo-kyung ,Korea ,"International Art Festival" 
 הגלריה החדשה )סדנאות האמנים טדי(, ירושלים, אוצרת: דינה יקרסון –'נוף מנטלי'  2016
 גלריה העירונית לאמנות, ראשון לציון, אוצרת: אפי גן וקרן ויסהוז  - 'אני המשורר והיא העולם' 2016
 ם, אוצרים: מקס אפשטיין, נדיה עדינה רוז-, י12גלריה אגריפס  -'מציאון'  2015
2015 BEUYS,  BEUYS, BEUYS  - גלריה משונע, אוצר: ליאב מזרחי 
 , אוצרת: ורד חדד14גלריה כורש  -'ברברה'  2015
 א, אוצר: יובל סער-בית האמנים, ת -'אומת האיור'  2014
 גרינברג-ם, אוצרת: תמר גיספאן-, י12גלריה אגריפס  -'הבלתי תלויים'  2014
 אוצרת: טלי ביכלר ורויטל סילברמן גריןמוזיאון העלייה, זכרון יעקוב,  - 'תלוי' 2012
 א, אוצרת: רותם ריטוב -, תאפרט.ארט גלריה', פירוק והרכבה -דקונסטרוקטביזם ' 2010
 א, אוצרת: רותם ריטוב -,  תאפרט.ארט גלריה -' בית' 2009
 ם, אוצרת: חדווה שמש-הגלריה החדשה, י -' אבידות ומציאות' 2008
 א -,  תגלריה של עמי שטייניץ -' רפליקהפוסט: ' 2007

http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2797652
http://yedioth.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4693692,00.html
http://www.erev-rav.com/archives/46046
http://nadia-adina-rose.com/pdf/Gia_Perl%2012.2.2016.pdf
http://nadia-adina-rose.com/hebrew/%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%a9%d7%92%d7%91.html
http://nadia-adina-rose.com/hebrew/%d7%a9%d7%9e%d7%99-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94-2.html
http://ha-pinkas.co.il/%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%94/
http://korebasfarim.com/2015/08/17/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%AA/
http://korebasfarim.com/2015/08/17/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%AA/
http://korebasfarim.com/2015/08/17/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%AA/
http://korebasfarim.com/2015/08/17/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%AA/


 

 ראיונות 

 

  2016בשבוע הספר העברי  הספרייה הלאומיתהספר 'דיו של שלג' נכנס לרשימה של עשרת הספרים המומלצים על ידי 

 http://books.nli.org.il/nadia.html                                                                                                                                    מתוך הראיון:

    15.10.2017' )מגזין לשירה, ספרות ואמנות( החוטםראיון ב'
http://www.hotem.org/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%94-   %d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-d7%a8%d7%95%d7%96 /                                

 

 https://youtu.be/XK5iw8ySZAg                                                                           23.10.2015, "ספרים רבותיי, ספרים" עם ציפי גון גרוס,  גלי צה"ל

 https://youtu.be/BQaPbnsRX7U                                                                                    28.12.2016,  שעה ספרותית עם אביב טסלר,  רדיו קול יזרעאל 

   https://www.youtube.com/watch?v=XczdDEfW4bE                                                                                                 :   רשת ב'ראיון עם ענת דולב,  

   

 

 

 הקראת שירה קטעים מתוך  

 

                   2018", גלריה חנינא, תל אביב. אוצרת: רותם ריטוב, Hmmmmmmmmmוידאו מתוך התערוכה "

https://youtu.be/YxNltC73hUY  

                                                      )וידאו: יובל נהר המאירי( 25.10.2018"על השפתיים דרכון זר", תיאטרון עכו, 

https://youtu.be/DqibTvSOTi4 

                                                                               27.1.2016"דיו של שלג", השקה תל אביבית, 
https://www.youtube.com/watch?v=uGjrDasUyiI 

                                                                      10.10.2015"דיו של שלג", השקה ירושלמית, 
7r12cc-https://www.youtube.com/watch?v=6I9z 

               2015, "מטר על מטרפסטיבל "

https://www.youtube.com/watch?v=jbwZgmc2Kd4 

                                        2015, בעריכת ריקי כהןהקראה מתוך ספר "את לא נולדת אישה" 

https://www.youtube.com/watch?v=DuCFsJiDYgY 

 

 השתתפות בפסטיבלים 

 

; אוקראינהלוטסק,  "Meridian Lutskפסטיבל השירה הבינלאומי " ;", לובלין, פוליןCzas Poetówספרות "לפסטיבל הבינלאומי 

", ירושלים; פסטיבל תיקון' לשירה ", ראשון לציון; פסטיבל "לשון ראשון; כנס השפה העברית ""שער"פסטיבל השירה הבינלאומי 

, ירושלים; פסטיבל "ימי אהבה לשירה", שדה בוקר; פסטיבל שירה ומוזיקה  "ימי שירה במדבר"", ירושלים;  מנופיםאמנות עכשווית "

",  אגרו פואטיקה"; פסטיבל לאמנות ושירה "כיסופיםכנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודים " ";מטר על מטרירושלים לשירה "

 תל אביב 

 

 שירים מתוך הספר "דיו של שלג"   
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http://www.hotem.org/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%94-%20%20%20%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-d7%a8%d7%95%d7%96%20/
http://www.hotem.org/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%94-%20%20%20%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-d7%a8%d7%95%d7%96%20/
https://youtu.be/XK5iw8ySZAg
https://youtu.be/BQaPbnsRX7U
https://www.youtube.com/watch?v=XczdDEfW4bE
https://youtu.be/YxNltC73hUY
https://youtu.be/DqibTvSOTi4
https://www.youtube.com/watch?v=uGjrDasUyiI
https://www.youtube.com/watch?v=6I9z-7r12cc
https://www.youtube.com/watch?v=jbwZgmc2Kd4
https://www.youtube.com/watch?v=DuCFsJiDYgY
http://nadia-adina-rose.com/hebrew/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa.html

