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USA ME, Sculpture,  and  Painting of  School  Skowhegan  

,MFA  אביב -תל ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב 

,BFA  ירושלים  ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,המחלקה לאמנות 

 
 לימודים 

2017 

2014 

2012 

 
 

 הוראה 

 השלוחה החרדית  ,ירושלים ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,מרצה במחלקה לאמנות   הווה2019-

בתל אביב   ,בבית הספר מנשר לאמנות ,מרצה במחלקה לאמנות

 ירושלים  ,הקוביה ,המסלול ללימודי אמנות  ,מורה לציור 

הווה  2014-

 הווה 2015-

 
 יחיד   תערוכות

 

 2020 מאיה במברגר  :אוצרת  .תל אביב  ,גלריה רוארט ,אריק

 2016 בועז ארד  :אוצר  .תל אביב   19,הירקון  ,גלריית המדרשה ,שעריים

 2015 תל אביב  S2,  ,גלריה זומר ,חתוך תוכן

 2014 אלי פטל  :אוצר .ירושלים  ,בית האמנים  ,שבעה עמודים

  תל אביב  ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  ,תואר שני באמנות  ,תערוכת גמר

 2013 תל אביב   ,גלריה שלוש לאמנות עכשווית ’,גראז-בור

 2012 ירושלים   ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  ,תואר ראשון באמנות ,תערוכת גמר  ,כמו תפילה
 
 

 קבוצתיות  תערוכות
 

Minshar in ,Big  2020 מיקה מילגרום  :אוצרת  ,גלריית מנשר 

 2019 מאיה במברגר  :אוצרת  .תל אביב ,גלריה רוארט  ,רוארט

  אטקין  .ון א'ג :אוצרת  .ניו יורק Vacation  גלריה ,קפה מועדון חרדת הרישום הבינלאומי

  אבי איפרגן  :אוצר .קיבוץ ברעם ,מוזיאון בר דוד ,כשאמונה הופכת לספק

  אבי איפרגן  :אוצר .קיבוץ ברעם ,מוזיאון בר דוד  ,לא ארץ ,לא דם   ,לא אדמה  ,לא גוף

  תל אביב   ,גלריה מאיה ,קיר אמן

 2018 אירנה גורדון  :אוצרת ,ירושלים  ,הגלריה החדשה במוסררה  ,קלין כהנוב'בעקבות ז :נעדרת מקום 

  אלן גינתון  :אוצרת  .מוזיאון תל אביב לאמנות  ,המוזיאון מציג את עצמו :קרוב -רחוק

  שניידרמן -הילה כהן :אוצרת .מוזיאון בת ים לאמנות ,שפע

  סמדר שינדלר  :אוצרת .כברי ,אטלייה שמי ,עד הנגיעה הראשונה

  בצלאל   ,המחלקה לתואר שני במדיניות ותאוריה של האמנויות .ירושלים  ,בית הנסן ,מינימנט

  מיטל אבירם  :אוצרת .תל אביב  Left the on Floor ,Third ,זמן אמיתי

 2017 שניידרמן -הילה כהן :אוצרת .תל אביב  ,ספרית בית אריאלה ,יבש

  בועז ארד   :אוצר .תל אביב  ,גלריית המדרשה ,דובדבנים

  יובל ביטון   ,בנימיני-רוני כהן :אוצרים  .מוזיאון אשדוד לאמנות ,מאסף

  דן אורמיאן  ,ונסובר-אלה כהן  :אוצרים .ירושלים ,הקוביה ,סלון

  ערן ליטוין  :אוצר .מוזיאון אשדוד לאמנות ,זמר בודד הוא הלב
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Place The  Be  Must ,This תל אביב   ,גלריה עינגע 

 לארי אברמסון   :אוצר .מוזיאון פתח תקווה ,ציור למשל          2016

 אירית טל  :אוצרת .תל אביב   ,הגלריה האוניברסיטאית ,אנקת המופשט

  'ג'רוני ליז חג :אוצרת  .תל אביב  ,הדר  חניון   ,פנינסולה

 אבי סבח :אוצר .ירושלים  ,בית האמנים ,לפרס מוזס  עשור  תערוכת

 דוד וקשטיין   :אוצר .מוזיאון הנגב לאמנות  ,ציור  מחנה

Sweat  ,No תל אביב  ,גלריה זומר 

 בועז ארד  :אוצר .תל אביב ,גלריית המדרשה  ,טוב  טעם

  דן אורמיאן ,ונסובר-אלה כהן  :אוצרים .ירושלים  ,הקוביה  ,סלון

  יובל ביטון ,בנימיני-רוני כהן :אוצרים .מוזיאון אשדוד לאמנות  ,מקולי  שתצא   עד

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן ,מרכז אליישר ,שברי חרוזים  אנחנו 

 תל אביב  ,יריד צבע טרי לאמנות עכשווית ,אמנים  חממת

Card  ,Wild גני -ורד זעפרן  ,אבי סבח :אוצרים .תל אביב  ,סדנאות האמנים 

 ניו יורק  JCC, ,הקרנה ,כיכר השעון יפו 29  רזיאל 

 ,רותי דירקטור  :אוצרים .תל אביב ,בצלאל  BAAD,גלריה  ,ישראלים ושריטות מקומיות  תקליטים

 ערן ליטוין  ,סולימאן   אבשלום

2015 
 
 

2014 
 
 

2013 
 
 

2011 

2010 

 
 

 עיצוב לבמה ותיאטרון  /פרויקטים מיוחדים
 

 2019 אירנה גורדון  :אוצרת .ירושלים ,פרויקט הדפסים לסדנאות ההדפס 

 2017 .מוזיאון תל אביב ;המרכז לאמנות עכשווית ),נועם ענבר   ,ניר שאולוף( יבריש'קנטטת הג !גהום

2017 All in All (Nir Shauloff, Jan Philipp Stange)  

Künstlerhaus Musounturm, Frankfurt 

2015 combina (Nir Shauloff, Jan Philipp Stange) 

Ruhrtrienalle, Ringlockschuppen Ruhr, Mülheim 

StudioNaxos, Naxos Halle, Frankfurt 

OutNow!, Schwankhalle, Bremen 

Theater im G-Werk, Marburg 

 2014 ירושלים  ,הזירה הבינתחומית ),נועם ענבר ,יונתן לוי( רפול והים

 
 

 ירושלים  ,בית האמנים ,פרס אסנת מוזס לאמן צעיר

 
 פרסים

2014 

 2013 תל אביב  ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב MFA, ,פרס הצטיינות

 2012 ירושלים  ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב   ,פרס לורן ומיטשל פרסר להצטיינות בתחום הציור
 
 

אוספים  

אביב לאמנות    תל  מוזיאון

 אשדוד לאמנות   מוזיאון

ישראל    כנסת

 לאומי   בנק 
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