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 תערוכות יחיד

 סאנשיין, משכן האמנים הרצליה, אוצרת: סאלי הפטל נוה  2020
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 יערי-, אוצרת: שיר אלוני, ירושלים14, גלריה כורש עד  2018
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 , גלריה שיתופית12אגריפס , ינים חדשים מתמוטטיםבני  2007
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 , אוצרת: אורנה גרנות, מוזיאון ישראל, ירושליםיומולדת            2015

 מיאמי פרוג'קט, שבוע האמנות מיאמי, עם גלריה אנדראה מייזלין ניו יורק  2014
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 ז, פארי(יורק)ניו  גלריה אנדראה מייזלין , PARIS PHOTOיריד  2012

2012  Unnatural  מוזיאוןBass פרימן-, אוצרת: תמי כץלאמנות, מיאמי 

  ימון ודריה קאופמןל, אוצרות: דליה לוין, גילה יתליה לאמנות עכשוו, מוזיאון הרצחדרי פלאות  2012

 , גלריה דנה, יד מרדכי, אוצרת: רווית הררימקום אחר  2012

2012   Summer Solstice יורק, גלריה אנדראה מייזלין, ניו 

2012   The Aipad Photography Show ,,יורקניו  גלריה אנדראה מייזלין 

2012  Don’t Try,  אוצרת: עפרה חרנ"םאביבגלריה חזי כהן, תל , 

2011  The Gordon Showאוצרת: רוית הרריאביב , אוהבים אמנות, תל , 

2011  Sim Card ,אוצר: בן אלפאטורינו, איטליהניו, ומוזיאון העיר של קול , 

 גיל-, אוצרת: קרן בראביב, תל 70, גלריה החללית בירקון טעותיופיה של   2011

2010  Sweat Dreams,  אוצר: שגיא רפאלאביבבית האמנים ע"ש זריצקי, תל , 
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  זריאפפאסאז' דה רץ, ירושלים חשופה,   2003
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 , אוצרת: שלומית שטיינברגמוזיאון ישראל, ירושלים ,חי צומח דומם  2002
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 אוצר: סורין הלר

 ישראל, מוזיאון רמת גן,-התערוכת הזוכים במלגות קרן התרבות אמריק ,99ארטיק   1999

 אוצר: סורין הלר



 , אוצרת: חדוה שמשלריה החדשה אצטדיון טדי, ירושליםהג ות,בתוך ערים מחורב  1999

 

 פרסים ומלגות

 קרן אוסטרובסקי, תמיכה בהפקת עבודת וידאו  2019

 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט   2018

 בינייםל הפיס לתערוכה תמיכה ממפע                    2013

 שלב הגמר בתחרות "קרן עדי", עבודה משותפת עם יוסי גלנטי  2003

 ישראל-מלגת קרן התרבות אמריקה  2000

 ישראל-מלגת קרן התרבות אמריקה  1999

 

 פרסומים

 שקיעתה של הזריחה, אסתטיקה של הרס וכליון, קטלוג  2020

 14יחסים וסודות, כתב עת, כורש   2018

 גיל-מדיה מעורבת, ספר, קרן בר  2018

 ביניים, קטלוג, בית האמנים, ירושלים  2013

 , דניאלה שלומוזיאון ישראל, ירושליםקטלוג, תעתועים,   

 עכבר העיר ירושלים, דפנה יעקובוס  

 עכבר העיר ירושלים, עידן בן שוהם  

2012  Unnaturalמיאמי פרימן, מוזיאון באס לאמנות עכשווית,-, קטלוג, תמי כץ 

 The Miami Herlalds, Anne Tschida 

 עכבר העיר תל אביב, הילה שקולניק ברנר  2012

2011  Sim Card ,איטליה, אבן אלפ, קטלוג  

 ידיעות אחרונות, ורדית גרוס  

 דפנה איכילוב, בית עגנון, ירושלים קטלוג, בין רשות היחיד לרשות הרבים,  2009

 תערוכהשרשרת של הבטחות, קטלוג   2008

 ירושלים דליה מנור, קטלוג, ,IIIרשמים   

 יונתן אמיר, העיר, תל אביב וכל העיר, ירושלים  2006

 , מוזיאון ישראל ירושלים, אמיתי מנדלסוןספר, אורים, ייצוגי אור ביצירות אמנות  2005

 דיאלוג עם הקלאסיקה, קטלוג, דוד פיקלני, מוזיאון הרצליה  

 ארטורו שוורץ, לושה דורות, אוצר התערוכה, שויצילום ישראלי עכשו  2003

  מוזיאון תל אביב הקטלוג: פרופ' מרדכי עומר,עורך 

2002 Photography by the Next Generation : Young Portfolio Acquisitions  

 המוזיאון לצילום קיוסאטו, ימאנאשי, יפאןאיקו הוסו, 

 אמנים, ירושליםצבי טולקובסקי, בית ה 33X33תמונת מצב   2000



 , סורין הלראוצר: ישראל, -תערוכת הזוכים במלגות קרן התרבות אמריקה, 2ארטיק 

 מוזיאון רמת גןעורכת: סמדר שפי, 

 אוצר: סורין הלר, ישראל, -תערוכת הזוכים במלגות קרן התרבות אמריקה ,99ארטיק   1999

 מוזיאון רמת גן, עורכת: סמדר שפי

 אוספים

 ושליםמוזיאון ישראל, יר

 מוזיאון תל אביב לאמנותארטורו שורץ ל

 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

 מוזיאון לצילום קיוסאטו, ימאנאשי, יפאן

 אוספים פרטיים בארץ ובעולם
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