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 המחלקה לאמנות בבצלאל בוגרת  בהצטיינות של
 של משרד התרבות והספורט 2014זוכת פרס עידוד היצירה לשנת 

 מרצה בביה"ס לקולנוע מעלה, במכללת אמונה  ובפרדס בית ספר גבוה לאמנות.
 2014- 2009   מרצה בביה"ס לקולנוע סם שפיגל

 2005-2008אוניברסיטת תל אביב החוג לקולנוע ולטלוויזיה  

 של  'סטודיו משלך' חברת ועדת היגוי
 

 חיה ויוצרת בירושלים   2010 -מ 
 בסדנאות האמנים שבאצטדיון טדי   2019חברה בסדנאות האמנים תלפיות ומיולי   2014-2019

 

 אסיילום ארט ריטריט לאמנים, ניו יורק -  2018דצמבר 
 

 לימודים
 

 אביב המדרשה לתארים מתקדמים-אוניברסיטת תל     2005-2010
 )עדיין בלימודים(    לימודי תואר שני בחוג הרב תחומי באמנויות                       

 "בצלאל " אקדמיה לאמנות ולעיצוב  ירושלים              2000

 המחלקה לאמנות  תואר ראשון   בהצטיינות                       
 "האקדמיה לאמנויות יפות "פריס ,צרפת              1999

 סטודנטים לימודי פיסול וציור במסגרת חילופי                        
 לימודי גמרא ופילוסופיה   יהודית-מדרשת לינדנבאום                 1995

 מכון אבני   לימודי רישום וציור               1994

 
 תערוכות יחיד

 
 תערוכת יחיד בעבודה מוזיאון חיפה לאמנות 'טטריז'דצמבר  2019

 תערוכה בעבודה –גלריה בסיס, הרצליה   החוויה הדתית לסוגיה  2019-20

 שלום המלכות  הגלריה בסדנאות האמנים בתלפיות ירושלים  2016
 גלריה גלאון המחודשת , תל אביב     Heebridעיבריד    2012

2011 kosher style     הגלריה  האחרת, חולון 
 מיצב , הגלריה לאמנות בקיבוץ באריעל חזור,  -'נלבישך שלמת בטון ומלט'    2008

 אביב-בטון ומלט |  וידאו ארט  גלריה נגא  תל   2004
 אביב-הברון אי.טי פון הום    הגלריה בסדנאות האמנים תל  2002-3

 דובר גרמנית  | תערוכת יחיד מוזיאון חיפה לאמנות.  2001

 
 תערוכות קבוצתיות  נבחרות

 
 זומו חצור הגלילית 2019

2019  a  Heroine B-side הגלריה בסדנאות האמנים אצטדיון טדי | 

 נערת אבק יהלומים | קיר אמן | סדנאות האמנים בתלפיות 2018
 גבר גבר | הביאנלה לאמנות עכשווית בירושלים 2018

2018 Bilder Fragen |   H2 the art center for contemporary art Glasspalast Augsburg Germany 
 וראנה המשכן לאמנות בעין חרודצאנה  2017

 התלוש מוזיאון תל אביב לאמנות  2016
 אם אין קמח  מוזיאון הנגב  לאמנות  בבאר שבע 2015

 תערוכת זוכי פרס עידוד היצירה מוזיאון תל אביב לאמנות  2015

 שושלות | מוזיאון חיפה לאמנות  2014
 ירושליםמבצע  |  מתחם שופרסל דיל בשיתוף סדנאות האמנים  2014

 חכמת ההמונים | בית הגפן חיפה  2014
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 בית אנה טיכו  בשיתוף עם בית הרב קוק–שכנות טובה |  מוזיאון ישראל  2014

 נביא  נביא | מתחם האחים חסיד   מנופים 2014
 ירושלים   מנופים 26האומן   site specificפס ייצור  |     2014

 עכשו עכשו  |  הביאנלה לאמנות יהודית עכשווית  2013
 ccaרשימות סרוגות  | המרכז לאמנות עכשווית תל אביב   2013

 ccaליקוטי נבוכים | המרכז לאמנות עכשווית תל אביב    2013

 מטרוניתא  |  המשכן לאומנות בעין חרוד  2012
 קדשה קדושה קדישא  | גלריה קונטמפוררי  תל אביב  2011

 הוצאה להורג | גלריה מנשר תל אביב  2011
 התיבה  | מפגשים בין אמנים  | בית מאני ,תל אביב  2010

 כתונת אור  |הגלריה האחרת  ,חולון  2010
2009  Art TLV הביאנלה לאמנות  תל אביב| 

 תיאטרון זהויות | חלל לאמנות עכשווית |מוזיאון בית התפוצות  2009

 תעשיה ומוזיאון בת ים לאמנות עכשוויתפקטורי  | אזור  ה 2009
 תל אביב אהובתי  | גלריה המשרד ,תל אביב 2009

 שירת הבטון |  מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב  2009
2008   Art TLV הביאנלה לאמנות  תל אביב| 

2008    Mermaid  גלריה עינגע, תל אביב  | 

 ה של המילה",סדרת רישומים ב פסטיבל  "קול -היהודי זיס     2008
 בירושלים    הזירה  הבינתחומית 

 גויים|  סדנאות האמנים  ירושלים    2008
 ריטואלים  | מוזיאון הרצליה לאמנות   2007

 לא לבד |  תערוכת זוגות אמנים הגלריה האוניברסיטאית  בחיפה   2005
2005   x טריטוריה |    הגלריה העירונית לאמנות רחובות 

 שי" תערוכת דיוקנאות מוזיאון חיפה לאמנות"נוף אנו   2005

 "רשמים" ביאנלה לרישום בית האמנים בירושלים   2005
 "בטון ומלט" וידאו ארט  הגלריה העירונית לאמנות רחובות  2004

 אביב לאמנות   עם מאיה זק -"אפליה מתקנת" מיצב ורישומים   מוזיאון תל  2002
 "אמנות הארץ" מיצב   רידינג  2003

 ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות  "OU"דיוקן ראשון" מיצב וידאו " 2003

 
 הקרנות ופסטיבלים

 
 "לידה משונה"  התחרות  לסרטים ניסיוניים  פסטיבל ירושלים לקולנוע   2010

 רדיוס  |  פסטיבל לאמנות ווידאו ארט קיל,גרמניה.אוצר : אולריך הורסטמן.  2008

 Magmart | videoנפולי  –עם המוזיאון לאמנות  עכשווית פסטיבל וידאו ארט בשיתוף   2008
under volcano 

 "דודה יוהנה"  התחרות  לסרטים ניסיוניים  פסטיבל ירושלים לקולנוע  2005
 אביב ,זוכה מלגת הקרן לעידוד וידאו ארט -"בטון ומלט" וידאו ארט  הקרנה בסינמטק תל  2003

 של המרכז לאמנות  עכשווית.
 

 סיםמלגות ופר

 
 מלגת המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס לתמיכה   2016

 בתערוכת היחיד  שלום המלכות
 פרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות והספורט  2014

 "לידה משונה".   -מלגת המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס לתמיכה  בוידאו    2008

 "לידה משונה". –לסרטים ניסיוניים: קונברסיה  מלגת הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה    2008
 Body Builder-מלגת הקרן לעידוד וידאו ארט " המרכז לאמנות עכשווית"   2006

 בטון ומלט-מלגת הקרן לעידוד וידאו ארט " המרכז לאמנות עכשווית"     2003
 מלגת קרן יהושוע  רבינוביץ לאמנות  "הברון אי.טי. פון הום"     2002

 פרס מפעל הפיס לאמנות  "דיוקן ראשון"     2002
 פרס הצטיינות  של המחלקה לאמנות  בצלאל 2000

 

 אוספים
 

 אוסף הכנסת



 אוסף מוזיאון חיפה לאמנות

 אוסף מוזיאון הנגב לאמנות בבאר שבע
 אוסף יגאל  אהובי לאמנות

 אוספים פרטיים


