
 

 דודי דיין 

 

 לימודים

 מחלקת צילום  ,מכללת מנשר לאמנות 2005-2006

 

 פרסים

 ישראל-אמריקה מלגת קרן שרת -2006/7

 ” אדום“, פרס שני לצילום במגזין קונטקט -2004

 

 תערוכות

 ר, ירושליםקבוצתית, תהומא רבא, מוזיאון על התפתערוכה  -2018

 קוקונסט תל אביב Nude, Nakedתערוכה קבוצתי,  -2017

 פריז ”,Experiences Art fair“, תערוכה קבוצתית -2015

  תל אביב ”,תל אביב פוטו“, תערוכה קבוצתית -2014

 תל אביב ”,תל אביב פוטו“, תערוכה קבוצתית -2013

 תל אביב ,גלריית קפריס ”,מטהרן לתל אביב“, יתתערוכה קבוצת -2013

  נמל יפו ,פסטיבל הצילום הבינלאומי ,תערוכה קבוצתית -2012

  לונדון ,Coningby גלריית ”,Lost in“, תערוכת יחיד -2012

  בית מני ”,6 אמנות סודית“, תערוכה קבוצתית -2012

  תל אביב ”,פייס אוף דה סטייט“ גלריית ,תערוכה קבוצתית -2012

  בת ים ,ליבקמוזיאון  ,צעיריםאמנים  ,תערוכה קבוצתית -2012

  לונדון ,Coningby גלריית ”,Songs“, תערוכת יחיד -2011

 20 גלריית סטודיו ”,Calling the flag“, תערוכה קבוצתית -2010

  בית מני ”,5 אמנות סודית“, תערוכה קבוצתית -2010 

  גלריית מקסים ”,Expose“, תערוכה קבוצתית -2010

  תל אביב ,צדקנווה  ”,פרי הגפן“, תערוכת יחיד -2009

 סין ,שנחאי ”,Inside Israel“, תערוכה קבוצתית -2009

  בית מני ”,4 אמנות סודית“, תערוכה קבוצתית -2009

  תל אביב ,גלריית שמונה ”,Longing“, תערוכה קבוצתית -2009

  בית מני ”,רפרטואר עתידי“, תערוכה קבוצתית -2009

  מני בית ”,3 מנות סודיתא“, תערוכה קבוצתית -2008

  גלריית דנה ”,זכרון עתידי“, תערוכה קבוצתית -2008

  מוזיאון יפו לאמנות ”,Fresh Rendezvous“, תערוכה קבוצתית -2008

  חיפה ,הקונגרסיםבית  ”,Israeli Labor“, תערוכה קבוצתית -2008

  גלריית בת ים ”,אלכוהול“, תערוכה קבוצתית -2008

  היריד לאמנות עכשווית ”,ריבע טצ“, בוצתיתתערוכה ק -2008

  אוניבסיטת בן גוריון “,Deep Sorrow”, תערוכת יחיד -2007



 

  הגלריה לאמנות אלטרנטיבית ”,Noname“, תערוכת יחיד -2007

  אוניברסיטת תל אביב ,מלגות קרן שרתזוכי  ,תערוכה קבוצתית -2007

  תתרבוט לאמנות והפרוייק ”,Blind Date“, תערוכה קבוצתית -2007

  בית מני ”,2 אמנות סודית“, תערוכה קבוצתית -2007

 חיפה ,המשכן לאמנויות ”,אנונימוס“, תערוכה קבוצתית -2006

  ”אדום”, “זמן דיגיטלי“, תערוכה קבוצתית -2004

 

 לקוחות

Comme Il Faut, Dod Bar Or, Factory 54, Freedom Moses, Idan Laros, Heroic, Vaingold, 

Streetwise 

 

 גזיניםמ

Vogue Germany, Purple Magazine, Metal Magazine, Another filthy Magazine, Milk, Kunst 

Magazine, King Kong, Nakid Mag, Superhero Magazine, Faz, Accidental Discharge, The 

floating Magazine, Milk and Honey, Contributor, Cake, Areola Mag, Dreck, Live Fast, Just 

Magazine, Rect Magazine, Awake Magazine, Rouse 

 


