
   מילגרום אבי

   

 השכלה

  בתכנית) לומד (עדין בצלאל האמנויות, של ותאוריה במדיניות שני תואר - 2016

 בצלאל. , M.F.A באמנות, שני תואר 2010-2012

 הקיבוצים. סמינר דיגיטלית, מדיה בהתמחות באמנות הוראה תעודת 2009-2010

2005-2008 B.F.A ,מדיה.-וניו בוידיאו התמחות בבצלאל, לאמנות המחלקה בהצטיינות 

2001-2004 B.A. תקשורת במחלקות התמחות גוריון,-בן אוניברסיטת כלליים, בלימודים בהצטיינות 

 עברית. וספרות

 

ן  בהוראה נסיו

 בצלאל חזותית, לתקשןרת המחלקה א+ב״, המחשב ״יסודות בקורס מרצה 2019 - היום

 החרדית. השלוחה

 בצלאל לאמנות, המחלקה ותוכנות", "וידיאו-ו דיגיטלית" "אמנות בקורסים מרצה היום - 2015

 החרדית. השלוחה

 מייקרים", "סדנת מיצב",-"וידיאו העתיד", - בינתחומי "סטודיו בקורסים מרצה היום - 2013

 פדגוגיה תחום ומרכז ב׳ שנה מרכז וחברה״, ״אמנות א“, מחשב "תוכנות

 הקיבוצים. סמינר לאמנות, המחלקה דיגיטלית,

 חולון. פאבלאב שונים, בקורסים לאינטראקטיביות מרצה 2016 -2014

 מנטור. מכללת גרפיקה, לתוכנות מדריך 2016 -2014

 הארץ. ברחבי ובהשתלמויות "סבב עכשווית) לאמנות (המרכז CCA מטעם מרצה 2012-2015

 הקיבוצים. סמינר פוטותרפיה, לימודי "וידיאותרפיה", בקורס מרצה 2014-2013

 הספר בית דיגיטלית, ומדיה לצילום המחלקה זמן", מבוססת "מדיה בקורס מרצה 2012-2013

 ספיר. מכללת להנדסאים,

 בשם תכנית זו במסגרת פיתחתי התרבות. משרד של מורה-אמן פרס זוכה 2011-2014

 ביפו. ז' עירוני הביניים חטיבת עבור וטכנולוגיה" "אמנות

 

ן  נוסף תעסוקתי נסיו

 עכשווית. לאמנות ,המרכז CCA ארט,-וידיאו ארכיון מנהל 2012-2009



 הפקות. טרבלסי דוקומנטריות, להפקות בפועל ומפיק תחקירן 2008-2009

 והחברה. הרוח למדעי הצופים הר ספריית 2006-2008

 

 ופרסים תערוכות
 יחיד

ילים 2019 , צבע וחלומות״, ״קוקטי  ת״א. טרי

  ירושלים. הדסה, מכללת גלריית - כיף" היה "איפה 2015

 
 נבחרות קבוצתיות

 16 קו גלריה – מתוק" 16” 2018

 יפו הקוקיה, קן – כאן" ”הייתי 2017

 לאמנות תקווה פתח מוזיאון – "אזרחים" 2017

 אורנים. מכללת לאמנות, במכון ישראלית לאמנות הגלריה – העורך" "מות 2016

 חולון. דיגיטלית לאמנות המרכז - עדינה״ ״מכניקה 2014

2014 "Image Graven” - פטרסבורג. סנט האתנוגרפי, הרוסי המוזיאון 

 חולון. דיגיטלית לאמנות המרכז – “היסטוריות" 2013

 ת״א. אלפרד, גלריה - ולוקוקיד" “שמעון 2013

2012 “manoAmano” - ת״א. העיר, בית מוזיאון 

 ת"א. בצלאל שני, תואר בוגרי תערוכת - באחרים" “תלויים 2012

 ירושלים. , ”12 מיקס "מוסררה 2012

 מורה אמן פרס 2011-2014

 גוטמן. נחום מוזיאון - מסורת?” לפרש נקרא זה “מה 2011

 ת"א. בצלאל - פתיחה" "יריית 2011

 ירושלים. בתלפיות, האמנים סדנאות- "טנדר” 2010

 מצטיינת. גמר לעבודת לאומי בנק פרס 2008

 


