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 השכלה:
2017-2013: ,BFA ירושלים  ,בוגרת בהצטיינות, המחלקה לאמנות בבצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב 

 ,לייפציג, גרמניה  HGBחילופי סטודנטים באקדמיה לאמנויות יפות,  :2016
 מגמת אמנות במוזיאון ישראל, פרס סיום בהצטיינות -"טריפתיכון"בוגרת  : 2004-2007

 
 הכשרה, ופרויקטים אמנותיים:

הדפס והפקת מלגת "אמן צעיר" מטעם הקרן לירושלים בסדנת ההדפס ירושלים. פרויקט אמנותי בטכניקת  :2018
 .   ספר אמן

  אקדמיה לאמנות ועיצוב בהנחיית גיל מרקו שני וניקולה טרזי, בצלאל "פרוייקט מאיימרי/ פילה לציור" :2017
 כיתת אמן בהנחיית טילו באומגרטל, האקדמיה לאמנויות יפות, לייפציג, גרמניה    : 2017

 ירושלים, ישראל לימודי רישום וציור אצל הציירת נעמי בריקמן, :1999-2011
 מוזיאון ישראל, ירושלים , פיסול, הדפס, צילום ואוצרות), לימודי אמנות פלסטית, (ציור :1996-2007

 
 :יחיד וקבוצתיות תערוכות

שוברים את הכלים וכן משחקים", מוזיאון ישראל, ירושלים. אוצרים: אלי ברודרמן ונגה אליאש  -"באוהאוס : 2019
 זלמנוביץ'.

 , גלרית "המקרר", תל אביב. אוצרות: איריס פשדצקי"3"תערוכת המקרר 
אוצרות: גילה . , מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביבאמנים ישראלים צעירים" -2019"פרויקט זום 

 .כלרלימון וטל ב
 לים. אוצר: עדו בראל.ירוש יקט "נדבך", בית האמניםתערוכת יחיד במסגרת פרו "אישון. נקודת מוצא",

 אוצרת: אירנה גורדון.  .מנים צעירים, סדנת ההדפס ירושליםזוכי מלגת אתערוכת  -"התרחשויות" 
 קיר אמן במסגרת סדרת תערוכות יחיד בשלוחה החרדית של האקדמיה בצלאל, אוצרות: חיה רוקין. : 2018

 פז שר :אליאנס, ירושלים,  אוצר , ביתיתתערוכה קבוצת "חג חירום",  
 גלריה סדנת ההדפס ירושלים, אוצרת: אירנה גורדון תערוכה קבוצתית,"הדפס מקומי עכשווי",  
 שהות אמן בגלריה ברבור, ירושלים. שיתוף פעולה עם האמן פז שר  BNBתוכנית  
 ", תל אביב, ישראל יריד לאמנות עכשווית -10"צבע טרי  

. אוסף משה קופפרמן, קיבוץ לוחמי הגטאותגלריה קבוצתית, תערוכה  פילה לציור",-"פרויקט מאימרי : 2017
 אוצר: ניקולה טרזי

 , ירושלים. אוצרת: ורד חדד14תערוכה קבוצתית, גלריה כורש  "ארבע על ארבע",  
 תערוכת בוגרים, המחלקה לאמנות בבצלאל. אוצרים: יעל פרנק וגלעד רטמן

 
 :ומלגות פרסים
    אמן והפקת ספר הדפסטכניקות קט אמנותי ביבסדנת ההדפס ירושלים. פרו אמן צעיר מלגת :2018
 פרס שטרוק לאמנויות ההדפס :      2017
 פרס הצטיינות בלימודים, האקדמיה לאמנות בצלאל  : 2017
 פרס שטרוק לאמנויות ההדפס  :    2015
 זיאון ישראל, ירושליםשל מו פרס הצטיינות בוגרת מגמת אמנות בתוכנית לימודי אמנות  : 2007
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