עודד ידעיה – קו"ח
נולד בחניתה –  1949גר ביפו.
לימודים ותעודות
 B.f.a.– 1972-1976בצילום School of Visual Arts. N.y.c .
- 1991

אקווילנט מאסטר ,משרד החינוך

תערוכות יחיד )מבחר(
 – 2019גלריה 'מנשר'
 – 2012קונטמפוררי גולקונדה ,תל אביב
 – 2007גלריה 'מנשר'
 – 2003מוז' הרצליה
 - 1999לימבוס ,תל אביב
 – 1994גלריה בוגרשוב ,תל אביב
 – 1993מוזיאון ברעם ,ברעם
 – 1990מוז' ישראל ,ירושלים
 – 1988ברטה אורדנג ,ניו יורק
 – 1986קמרה אובסקורה
 – 1982פסטיבל עכו
 – 1979דוגית ,תל אביב
עבודה
 - 2005מייסד )במשותף( ומנהל' ,מנשר לאמנות' מכללה ) 6מחלקות(,
 - 2005-2020אוצר ראשי ,גלריה 'מנשר'
 - 1993-2006מקים ומנהל עסק פרטי  -ייצור ויצוא של יהלומים
 – 1988-1993עובד בננות ,פרויקטור במילואים ,רכז משאבי אנוש בחניתה ,מרכז ועדת תכנון בקיבוץ ,ועוד
 – 1999-2003חבר בועדה להכרה בבתי ספר גבוהים לאמנות ,משרד החינוך
 – 2001-2002הוראה – פרויקטי גמר ,קמרה אובסקורה
 – 1991-1994הוראה וריכוז מסלול ,אונ' חיפה .הוראה – פרויקטי גמר ,ויצו חיפה
 – 1984-1993מאות ביקורות צילום מידי שבוע ,עיתון העיר
 – 1981-1987הוראה ,ניהול אקדמי ,ואוצרות הגלריה .קמרה אובסקורה
 – 1985-1986הוראה ,המדרשה לחינוך ,בית ברל
 – 1981-1984הוראה ,המכון הטכנלוגי חולון
תערוכות קבוצתיות )מבחר(
 20 - 2002שנה ללבנון ,גלריה הקיבוץ

 7 – 2000ישראלים בשרלוט ,צפ' קרוליינה
' – 1998ירושלים' ,מוז' מגדל דוד וכן במוז' חיפה
 10 – 1989שנים לקמרה אובסקורה ,אוצר :אנדי גרונברג ,ניו יורק טיימס
 – 1986מבחר ישראלים ,ליברמן וסול ,ניו-יורק
 – 1986הביאנלה הראשונה ,מוז' עיו חרוד
 – 1982כאן ועכשיו ,מוז' ישראל
ספרים וקטלוגים )יחיד(:
 – 2003יומרות אפורות .הוצ' כתר
 – 1994ענף של גיבורים .גלריה בוגרשוב
 – 1990סימנים מוסכמים .הוצ' ביתן
 – 1986מסמך אישי ,הןצ' קמרה אובסקורה
מאמרים בכתבי עת:
 – 2002הרטוריקה של המיתולוגיה .על צילומי המלחמות של מיכה ברעם .סטודיו 113
 - 1990בדרך לתפקוד חברתי .על הצילום הציוני של זולטן קלוגר .קו 10
אוצרות ועריכת תערוכות )מבחר(:
 - 2020–2005מנהל הגלריה ואוצר כ 5 -תערוכות בשנה 'מנשר לאמנות' .בין היתר :יוסף אלגזי ,גז ,עשן וכו',
גיא פיטשזון' ,רבין' שלמה ערד ,אבי גנור ,רענן חרל"פ ,עיד ,דור אבן חן ,יפתח בלסקי ,איליה יפימוביץ ,ועוד
 - 1983-1987עשרות תערוכות בגלריה קמרה אובסקורה ביניהן :משה ניניו ,מיכה בר-עם ,פיל פרקיס ,שוקה
גלוטמן ,דליה אמוץ ועוד
 – 1986אוצר צילום בתערוכת 'אגס וגם תפוח' ,מוז' תל אביב ,אגף הנוער

