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השכלה
 - 2007בוגרת תואר שני באמנויות ,בתכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית ובצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
 - 2005בוגרת תואר ראשון המחלקה לאמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
 - 2004לימודים במסגרת חילופי סטודנטים במחלקה לאמנות בפארסונס בית ספר לעיצוב ,ניו-יורק
מלגות ופרסים
 - 2017מלגת שהות אמן “תנועת תרבות” ,עפולה ,ישראל
 - 2015מקום ראשון בפרס בלום ע”ש וורשטיינר“ ,יריד אמנות” ,קלן ,גרמניה
 מלגת שהות אמן “אמנות/תעשייה” ,מרכז לאמנות ג’ון מייקל קולר במפעל חברת קולר ,קולר ,ויסקונסין ,ארה”ב ,”Asylum-Arts“ - 2014ניו-יורק ,ארה”ב
 - 2013מלגת שהות אמן  ,Incheon Art Platformדרום קוריאה
 מלגת שהות אמן ) ida (intercultural dialogues in artבהאנובר ,גרמניה - 2012מלגת שהות אמן במוזיאון לאמנות “ ,“Taitungטיידונג ,טיוואן
 מלגת שהות אמן במוזיאון לאמנות “ ,“Kuanduטייפי ,טיוואן ,”Art Omi“ - 2009מלגת שהייה באומי ,ניו-יורק ,ארה”ב
 ,”Mino Paper Art Village Project“ - 2007מלגת שהייה במינו ,יפן
 - 2006מלגת הצטיינות באמנויות ,עיריית חולון
 מלגה ע”ש שרת לאמנים ישראלים ,קרן התרבות אמריקה-ישראל - 2005פרס לאמן ישראלי צעיר ע”ש נועם שודופסקי  ,המחלקה לאמנות ,בצלאל
 מלגה ע”ש שרת לאמנים ישראלים ,קרן התרבות אמריקה-ישראלתערוכות יחיד
" - 2016לוטוס בחצר האחורית" ,מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח .אוצרת :שיר מלר-ימגוצ'י
“ - 2015בנבכי הנייר” ,הגלריה לאמנות ,בית יגאל אלון ,גנוסר .אוצרת :נאוה הראל שושני
 - 2013חדר פרוייקטים ,גלריה רוברט דרס ,הנובר ,גרמניה .אוצרת :אנט בנדיג
“ - 2012הרהורים על טיוואן” ,מוזיאון  Kuanduלאמנות ,טאיפיי ,טיוואן
“ - 2009חתוך בנוף” ,הגלריה העירונית רחובות .אוצרת :אורה קראוס
תערוכות קבוצתיות
“ - 2017הר החלומות  -מצפה רמון בראי הזמן ,”2016 - 1956 ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב .אוצר :גיא רז
“ - 2016סטראקשן” ,ברלין ,גרמניה .אוצרים :מריאן קאפר ויאן קייג'
 “נורד ארט” ,בודלסדורף ,גרמניה .אוצר :וולפגנג גראם “אימגו מונדי” ,פראט ,ברוקלין ,ניו-יורק ,ארה"ב .אוסף :לוסיאנו בנטון “אורבניזם” ,גלרית ליטבק קונטמפוררי ,תל-אביב .אוצרת :מיטל מנור “המגדירים” ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע .אוצרים :סטודנטים בהנחיית פרופ' חיים מאור “בקרוב תעבור פה רכבת” ,הגלריה העירונית עפולה .אוצרים :עוז זלוף ורעי רביב “המשולש” ,אחוזת יערות הכרמל .אוצר :שרון תובל “גלגולו של חפץ” ,גלריית קשר עין ,אורנים המכללה האקדמית לחינוך ,קרית טבעון .סטודנטים בהנחיית :שיר מלר-ימגוצ'י ,”Mindful Mindless“ - 2015המוזיאון האולימפי לאמנות ,סיאול ,דרום קוריאה .אוצרת :נטלי יונג
 “קו גיזרה:לצייר במספריים” ,הגלריה העירונית כפר-סבא .אוצרת :מאירה פרי־להמן “אדםה” ,מוזיאון העמק ,קיבוץ יפעת .אוצרת :נטע הבר “טאבולה ראסה” ,גלריה ע"ש אפטר מרכז-אמנויות ,מעלות-תרשיחא .אוצרת :נוגה מגדל“ - 2014אנטי שפע” ,מוזיאון בר-דוד ,ברעם .אוצרות :סול לנזיני ועדנה הלל
 “ארץ נעדרת” ,בית האמנים ,תל-אביב .אוצר :איתמר בגליקטר “שותפים” ,גלריה שלוש ,תל-אביב .אוצרת :טל אמיתי-לביא “אמני ארטפלטפורם  ,”2013סיכום שהות אמן  ,Incheon Art Platformדרום קוריאה.“ -דיאלוג” ,גלריה עירונית הנובר ,גרמניה .אוצרת :יוליה טימן

 “ ,”Restartגלריה ליטבק ,תל-אביב .אוצרת :מיטל מנור“ - 2013קל מחומר :אמנות הנייר בישראל” ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב .אוצר :דר’ סורין הלר
 “ ,”Digging upגלריה בנימין ,תל-אביב .אוצרת :רעות סולמה-לינקר “להפוך את הדף” ,גלריית בית האמנות ,מבשרת ציון .אוצרת :יעל פרידמן“ - 2012מרחבים :רכישות חדשות ועבודות מהאוסף” ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .אוצר :אמיתי מנדלסון
 “ ,”Woodהייטאצ’ ,הרצליה .אוצר :עופר אלכסנדר אליסון “ , ”Austronesian International Arts Awardמוזיאון טייטונג לאמנות ,טיידונג ,טיוואן “מה עושים העצים?” ,מרכז אמנויות ,מוזיאון חיפה לאמנות .אוצרת :עדי שלח “מרחב חשוף” ,בית האמנים ,ירושלים .אוצרת :שירלי משולם “אמנות סודית  ,”6בנק לאומי ,בית מני ,תל-אביב .אוצרים :אסתי דרורי ודורון פולק“ - 2011מצב צבירה” ,בית טיטאן ,תל-אביב .אוצרת :מרב זקס בית לוי
 “מקומות מסומנים” ,הגלריה הפתוחה ,קרית האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה .אוצרת :כרמית בלומנזון “דרך העץ” ,קרית האמנים ,קרית טבעון .אוצרת :יפעת בן נתן “עיר סמויה עיר גלויה” ,גרנד  ARTגלריה לאמנות עכשווית ,גרנד קניון ,חיפה .אוצרת :שירלי משולם “עירהורים” ,גלריית החווה ,חולון .אוצרת :ימית ניומן “טעם של נייר” ,דיזיין ספייס ,תל-אביב .אוצרת :עמי שחר “מקומות מסומנים” ,גלריה  ,10בית מיכל ,רחובות .אוצרת :כרמית בלומנזון “צעצוע” ,האנגר  ,22נמל ת”א .אוצרת :קרן גילרמן“ - 2010לילה לבן” ,גלריה דנה ,יד מרדכי .אוצרת :רווית הררי
 “אמנות סודית  ,”5בנק לאומי ,בית מני ,תל-אביב .אוצרים :אסתי דרורי ודורון פולק “אשר עשה בצלאל” ,הגלריה העירונית כפר-סבא .אוצרת :רביטל שגב “יש מצע!” ,מוזיאון תל-אביב לאמנות  -מחלקת החינוך .אוצרת :שרה ריימן “נייר עבודה” ,גלריה החדר ,תל-אביב .אוצרת :נטע גל-עצמון “נורד ארט” ,בודלסדורף ,גרמניה .אוצר :וולפגנג גראם “פסטיבל שם” ,מכללת קיי ,באר-שבע .אוצרות :נועה ססיליה כהן ,אורי גרון וישראל רבינוביץ “פרויקט חלון” ,גלריה ברוורמן ,תל-אביב “צבע טרי  ”3היריד הישראלי לאמנות עכשווית ,מחסן  ,1נמל יפו .אוצרת :יפעת גוריון “מונח בצלחת” ,הגלריה העירונית כפר-סבא .אוצרות :אורית לוטרינגר והדסה גורוחובסקי “השדרה הראשונה” ,תערוכה על שד’ ירושלים ביפו ,גלריה בשדרה ,תל-אביב .אוצרת :לירון קורן “נפילה” ,גלריה ארליך ,תל-אביב .אוצרת :שרה ארליך“ - 2009מצד שני” ,חלל בבניין לב העיר ,הרצליה .אוצרות :נועה ססיליה כהן ,אורנה גטניו ,חן אושרי ונירית תייס-זמיר
 “עולמות שבריריים” ,גלריה דוויק ,משכנות שאננים ,ירושלים .אוצרת :אירנה גורדון “תוכנית מגירה” ,Primitiv ,תל-אביב .אוצרות :קרן בר-גיל ודנה שטיגר “צבע טרי  ”2היריד הישראלי לאמנות עכשווית ,התחנה ,תל-אביב .אוצרת :יפעת גוריון“ - 2008אמנות סודית  ,”3בנק לאומי ,בית מני ,תל-אביב .אוצרים :אסתי דרורי ודורון פולק
 “( ,”5 x 5 x (5גלריה טרגט ,אלכסנדריה ,וירג’יניה ,ארה”ב .אוצרת :איליין לוין “ ,”making itגלריה  ,RFDסוואינסבורו ,ג’ורג’יה ,ארה”ב .אוצרות :כריסטי פטרסון ושאנון מולקי “לבן מלוכלך” ,פלורנטין  45חלל לאמנות עכשווית ,תל-אביב .אוצרות :גילת נדיבי ואירנה גורדון “הזדמנות ראשונה  ,”1גלריה אגריפס  ,12ירושלים .אוצר :שמעון לב“ - 2007פרוייקט מינו  ,”2007מוזיאון הנייר במינו ,יפן
 “פסל רהיט  -רהיט פסל” ,גלריה מגדל שלום ,תל-אביב .אוצרים :דוד שריר וגיורא אוריין “סלמה  ,”007תערוכת בוגרים תואר שני ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,תל-אביב“ - 2006ארטיק  ,”8תערוכת זוכי המלגות ע”ש שרת ,קרן התרבות אמריקה-ישראל,
הגלריה האוניברסיטאית ע”ש גניה שרייבר ,אוניברסיטת תל אביב
 ,”99%“ - 2005תערוכת בוגרים תואר ראשון ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
 “ארטיק  ,”7תערוכת זוכי המלגות ע”ש שרת ,קרן התרבות אמריקה-ישראל,מוזיאון רמת-גן לאמנות ,רמת-גן
“ - 2004הביאנלה השלישית לקרמיקה ישראלית” ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב .אוצר :מרק צצולה
אוספים
מוזיאון ישראל ,ירושלים
מוזיאון הנייר ,מינו ,יפן
מוזיאון קוואנדו ,טייפי ,טיוואן
מוזיאון טיידונג לאמנות ,טיוואן
ארט אומי
אוסף לוסיאנו בנטון

