
סתיו יושע 

 קורות חיים 

השכלה וקורסים: 

 Tyler School of Art at Temple University, - תואר שני באמנות MFA - 2016-2018
פילדלפיה, פנסילבניה, ארה״ב. 

2010-2014 - תואר ראשון בבית הספר לאמנות רב תחומית – (.B.F.A), מכללת שנקר 
להנדסה, עיצוב ואמנות. 

2009-2010 – אוניברסיטת תל אביב – שנת לימודי תואר דו-חוגי בחוג לארכיאולוגיה 
ולימודי המזרח הקדום ו-B.A  כללי עם דגש על לימודי דתות. 

עבודה ונסיון הדרכה: 

2019 - מורה לפיסול ואחראי סדנה, ביה״ס בית-אקשטיין, כפר מלל 

2018 - 2019 - עוזר הוראה לציור בשנקר, המחלקה לאמנות רב תחומית 

 Tyler School of Art at Temple University, ,2018 - 2017- מורה לציור בתואר ראשון
פילדלפיה 

 Tyler School of Art, ,2016-2017 - עוזר הוראה בתואר ראשון לאמנות ברישום וציור
,Temple University פילדלפיה. 

2017 - מרצה אורח, ״בית הלל״ University of Pennsylvania, הרצאה בנושא אמנות 
ישראלית, פילדלפיה, פנסילבניה ארה״ב 

2016 - 2014 אמן/מעצב פרילנסר  

2010-2014 עובד כללי בספריית סרטים, ”הסרטיה". 

2009 – תמיכה טכנית וכתיבת תוכן באתר אינטרנט, CTXM, בזמן  מגורים בהולנד. 



 ,JCC Ranch Camp 2006 - הדרכה כללית והדרכת אומנות – מחנות קיץ בארצות הברית
אלברט, קולרדו.  

לפני הצבא - הדרכת בני נוער בקייטנות, ועבודה כסדרן בקולנועים – מדריך בתנועת הצופים 

תערוכות: 

2018 - ״תערוכת זוכי פרס מרגרט וסילבן אדמס לאמן צעיר״, שנקר, המחלקה לאמנות. 

2018 - ״האדמה״, Little Brlin, פילדלפיה, פנסילבניה, ארה״ב. 

2018 - ״תערוכת תזה לתואר שני״, Tyler School of Art, פילדלפיה, פנסילבניה, ארה״ב. 

2017 - ״לא כאן/לא עכשיו״, Tyler School of Art, פילדלפיה, פנסילבניה, ארה״ב. 

Nord Art” - 2016“, הביתן הישראלי, בודלדורף, גרמניה. 

2015 – "דור שלישי", תערוכת ציור קבוצתית, תחנות לאמנות, רמלה.  

2015 – "תארוחת ערב"- תערוכה קבוצתית – סטודיו הרצל 140, תל-אביב  

REAL A STATE" – 2014" - תערוכה קבוצתית  "מרחב לאמנות", יפו העתיקה 

2014 - תערוכת גמר – החוג לאמנות רב-תחומית, בנין עלית, שנקר.  

פרסים ומענקים: 

2018 - ״פרס מרגרט וסילבן אדמס לאמן צעיר״ 

 Tyler School of Art, Temple University ,2017- ״פרס הדיקן לפרוייקט גמר״

.שפות:  

עברית - שפת אם 

 אנגלית-דיבור, כתיבה וקריאה ברמת שפת אם. 


