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2011-2013 MFA  בצלאל 
2005-2009  B.Ed פהיח ויצו האקדמי המרכז ,מחלקה לצילום  
 ר טכנולוגית של חיל האויהמכללה ההנדסאי מכונות תעופה  1996-2001

 
 הוראה:

 ן והמרכז האקדמי ויצו חיפה תואר ראש 2017-2019
 אורט ביאליק   2011

 
 ת יחיד: ותערוכ
 אלף, גלרית ברוורמן  2018
 נה פרלמן בגלרית החנותהחלון הגדול, תערוכה משותפת עם רו 2017
 און תל אביב לאמנות  וא והלאה" מוז"ורק מן הפתאום הה 2016
 כללה האקדמית ויצו חיפה "גם חור שחור מסיים את חייו" גלריית המ 2015
 עכשוית רמת גן.  , המוזאון לאמנות" "זכרון דברים 2012
 "קורות חיים", בית האמנים, ירושלים  2011

 
 תערוכות קבוצתיות: 

 
2019 

 זומו מוזאון –ו על הדרך ומז
 ת כבריריגלבט נוסף, מ -שמי
 ת סקלאר לויעשה, גלרים למצילו

2018 
 ע, מוזאון בת ים לאמנות עכשיותשפ

 תל גלרית חנינה
2017   

 אינדי, תל אביב תי"מליון רסיסים", גלר
 "מקום לא מקום" גלרית דנה ,יד מורדכי 

2016   
"COME CLOSER", Mact/Cact, Bellinzona , Switzerland 

 יריד צבע טרי, תל אביב
2015 "THE POTENTIAL OF THE UNCONSCIOUS", Mact/Cact, Bellinzona , Switzerland 
 "מידה כנגד מידה" מוזיאון פתח תקווה  2014
 , תל אביב STAה מטר רדיוס" גלריית אמ"  2013
 "כיכר פריז", מוזאון חיפה, חיפה  2012
2011   

 , חיפהגף"היי מארק*" , גלריית הא
 עכשוויתקארפור" המרכז התיכוני לאומנות  ", "אורינטציה-רה"

 יורק, ארה"ב -"ויצו בניו יורק", גלריית בן רימון, ניו

http://www.mark-y.com/


 מולדת" , פירמידה מרכז לאומנות עכשווית, חיפה  -"רודינה 
2010   

 "שני קווים מקבילים לעולם לא יפגשו", גלריית המדרשה, תל אביב
 USA, סאן פרנסיסקו, RAYKO"פורטרט" מרכז לצילום 

 USAילין , טקסס, יפורטרט" גלריית לסלי נו" 
2009   

 אומנות ישראלית עכשיוית, שנחאי, סין
 סודית, בית לאומי, תל אביבהתערוכה ה

 ויצו חיפה   "סיפורים אפריקנים", גלריה
 "חשיפה ראשונה", מוזאון לאומנות עוקשי, עכו 

 "POV,תל אביב ", צלמים מבטיחים, פסטיבל צילום 
 תל אביב  "ויצו בתל אביב" ,

 "ילדי אנגולה", מוזאון הלאומי של אנגולה, לואנדה, אנגולה
 רצליה, ה LRלדי אנגולה", חברת י" 

2008   
 "הזדמנות ראשונה", גלריית אגריפס, ירושלים 

 ויצו חיפה   "תערוכה דוקומנטרית" , גלריה
 

: פרסים ומלגות  
שרת התרבות והספורט  עידוד היצירה של פרס 2017   

מוזאון תל אביביטשל פרסם לצילום / פרס לורן ומ :  2016 
סוטביס -פרס הפטיש יריד צבע טרי : 2016  
 .LR GROUP ע באנגולה מטעם חברת: צילום מס2009
 ישראל. -: מלגת הצטיינות אמריקה2008

 
 אוספים: 

 אוסף ג'וסף מ. כהן  
 אוסף מוזאון תל אביב

 אוסף שוקן
 ORS Ltdאוסף דורון סבג, 

 אוסף זאב הולצמן
 ST-ARTית גלרי

 טיים אוספים פר
 


